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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
2006, που αφορά την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος, περιέχει
διατάξεις που σχετίζονται άµεσα µε το συντονισµό των εθνικών διατάξεων σχετικά µε την
πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και το εποπτικό τους πλαίσιο
(όπως διατάξεις που διέπουν την αδειοδότηση της επιχείρησης, την άσκηση του δικαιώµατος
ελεύθερης εγκατάστασης, τις εξουσίες εποπτικών αρχών του κράτους µέλους καταγωγής και
του κράτους µέλους υποδοχής σχετικά µε αυτό το ζήτηµα και τον εποπτικό έλεγχο των
πιστωτικών ιδρυµάτων). Ωστόσο, η ανωτέρω οδηγία, η οδηγία 2006/49/ΕΚ και ιδιαίτερα τα
παραρτήµατα αυτών θεσπίζουν επίσης ορισµένους κανόνες προληπτικής εποπτείας. Για την
περαιτέρω προσέγγιση των νοµοθετικών διατάξεων που προκύπτουν από τη µεταφορά των
οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ στην εθνική νοµοθεσία και για τη διασφάλιση της
ισχύος των ίδιων κανόνων προληπτικής εποπτείας απευθείας σε αυτές, η οποία είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αυτοί οι κανόνες
προληπτικής εποπτείας αποτελούν θέµα της πρότασης για τον κανονισµό [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων], ο οποίος αποτελεί πακέτο µαζί µε την παρούσα πρόταση.
Η παρούσα πρόταση περιέχει τα εξής νέα στοιχεία: διατάξεις περί επιβολής κυρώσεων,
διατάξεις σχετικά µε την αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση και διατάξεις για την
αποτροπή της υπέρµετρης στήριξης σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.
Ως εκ τούτου, η παρούσα αιτιολογική έκθεση αναφέρεται αποκλειστικά στα εν λόγω νέα
στοιχεία. Τα άλλα στοιχεία αυτής της οδηγίας επαναλαµβάνουν υπάρχουσα νοµοθεσία ή
αποτελούν προσαρµογές στον προτεινόµενο κανονισµό. Για λόγους σαφήνειας, η παρούσα
πρόταση ενοποιεί επίσης διατάξεις περί πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων, µε τις οποίες επιχειρήσεις επενδύσεων ασχολείται η οδηγία 2006/49/ΕΚ. Αυτό
περιγράφεται εκτενέστερα στο κεφάλαιο 5 που ακολουθεί. Με τις αλλαγές που αφορούν τη
συνθήκη «Βασιλεία ΙΙΙ» ασχολείται η πρόταση κανονισµού, µε εξαίρεση τις διατάξεις περί
κεφαλαιακών αποθεµάτων ασφαλείας που αποτελούν µέρος της παρούσας πρότασης οδηγίας.
Εποµένως, µόνο οι στόχοι και τα νοµικά στοιχεία που αφορούν τα κεφαλαιακά αποθέµατα
ασφαλείας αποτελούν µέρος της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης. Το γενικό πλαίσιο της
συνθήκης «Βασιλεία ΙΙΙ», συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων της εκτίµησης
αντίκτυπου και των δηµόσιων διαβουλεύσεων, αναλύεται στην πρόταση κανονισµού.
1.1.

Αιτιολογία και στόχοι της πρότασης

1.1.1.

Κυρώσεις

Η ύπαρξη αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών καθεστώτων επιβολής κυρώσεων
αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τους κανόνες
τραπεζικής λειτουργίας της ΕΕ, την προστασία των χρηστών τραπεζικών υπηρεσιών και τη
διασφάλιση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ακεραιότητας των τραπεζικών αγορών.
Η ανάλυση των εθνικών καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στους τοµείς που καλύπτουν η
παρούσα οδηγία και ο κανονισµός κατέδειξε την ύπαρξη αποκλίσεων και αδυναµιών στο
νοµικό πλαίσιο σχετικά µε τις εξουσίες επιβολής κυρώσεων και τις εξουσίες έρευνας που
παρέχονται στις εθνικές αρχές.
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Υπάρχει ο κίνδυνος οι κυρώσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις και που είναι υπερβολικά
αδύναµες να αποδειχθούν ανεπαρκείς για την αποτελεσµατική αποτροπή παραβάσεων της
παρούσας οδηγίας και του κανονισµού, τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εποπτείας και
την ανάπτυξη ισότιµων όρων ανταγωνισµού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει την
ενίσχυση και την προσέγγιση των νοµικών πλαισίων των κρατών µελών σχετικά µε τις
διοικητικές κυρώσεις και µέτρα, δια της θέσπισης επαρκώς αποτρεπτικών διοικητικών
κυρώσεων εφαρµοστέων στις βασικές παραβάσεις της παρούσας οδηγίας και του
κανονισµού, ενός κατάλληλου προσωπικού πεδίου εφαρµογής των διοικητικών κυρώσεων,
προβλέψεων περί δηµοσίευσης των επιβληθεισών κυρώσεων και µηχανισµών που να
ενθαρρύνουν την καταγγελία παραβάσεων.
1.1.2.

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Η κατάρρευση των χρηµατοπιστωτικών αγορών το φθινόπωρο του 2008 και η πιστωτική
στενότητα που ακολούθησε µπορούν να αποδοθούν σε σειρά, συχνά συνυφασµένων µεταξύ
τους, παραγόντων τόσο στο µακροοικονοµικό όσο και στο µικροοικονοµικό επίπεδο, όπως
προσδιορίζονται στην έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου για τη χρηµατοπιστωτική
εποπτεία στην ΕΕ, που δηµοσιεύθηκε την 25η Φεβρουαρίου 2009, και, ιδίως, στη
συσσώρευση υπερβολικών κινδύνων στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Η εν λόγω
συσσώρευση υπερβολικών κινδύνων οφειλόταν εν µέρει στις αδυναµίες των συστηµάτων
εταιρικής διακυβέρνησης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ιδίως των τραπεζών. Αν και
δεν παρουσίαζαν όλες οι τράπεζες συστηµικές αδυναµίες των µηχανισµών διακυβέρνησής
τους, η επιτροπή τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας (Basel Committee on Banking
Supervision - BCBS) αναφέρθηκε σε «σειρά παραλείψεων και αποτυχιών εταιρικής
διακυβέρνησης».
Η ανάγκη για αλλαγές στον εν λόγω τοµέα έχει αναγνωριστεί ευρέως. Εταιρείες, αρµόδιες
αρχές και διεθνείς οργανισµοί (ο ΟΟΣΑ, το Συµβούλιο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(FSB) και η BCBS) έχουν επανεξετάσει ή βρίσκονται στο στάδιο της επανεξέτασης των
υφιστάµενων πρακτικών και κατευθυντήριων οδηγιών τους. Η ενίσχυση των συστηµάτων
εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή, ιδίως στο πλαίσιο του
προγράµµατός της µεταρρύθµισης των χρηµατοπιστωτικών αγορών και πρόληψης των
κρίσεων.
1.1.3.

Υπέρµετρη στήριξη σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

Υπέρµετρη στήριξη σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας υφίσταται όταν
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και θεσµικοί επενδυτές στηρίζονται αποκλειστικά ή µηχανιστικά
σε αξιολογήσεις που δηµοσιοποιούν οργανισµοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας,
ενώ παράλληλα παραµελούν τις δικές τους υποχρεώσεις δέουσας επιµέλειας και εσωτερικής
διαχείρισης κινδύνων. Η υπέρµετρη στήριξη σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
ενδέχεται να οδηγήσει σε αγελαία συµπεριφορά των οικονοµικών παραγόντων, π.χ. σε
παράλληλες πωλήσεις χρεογράφων µετά από υποβάθµιση των εν λόγω χρεογράφων σε
κατηγορία χαµηλότερη του επενδυτικού βαθµού («below investment grade»), γεγονός που
µπορεί να επηρεάσει τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα – ιδίως στην περίπτωση που οι λίγοι
µεγάλοι οργανισµοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σφάλλουν συλλογικά στις
εκτιµήσεις τους.
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1.1.4.

Φιλοκυκλικότητα της δανειοδότησης από τους οργανισµούς

Οι φιλοκυκλικές επιπτώσεις ορίζονται ως οι επιπτώσεις που τείνουν να ακολουθούν την
κατεύθυνση του οικονοµικού κύκλου και να τον ενισχύουν. Ένα από τα χαρακτηριστικά των
υπαρχουσών κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει κινδύνου είναι ότι παρουσιάζουν διακυµάνσεις
κατά τη διάρκεια του οικονοµικού κύκλου. Εφόσον οι πιστωτικοί οργανισµοί και οι
επιχειρήσεις επενδύσεων µπορούν να τις τηρούν, δεν υπάρχει ρητός κανονιστικός
περιορισµός επί του κινδύνου που µπορούν να αναλάβουν και, εποµένως, επί της µόχλευσής
τους.
1.2.

Γενικό πλαίσιο

1.2.1.

Κυρώσεις

Στην ανακοίνωσή της του 2010 µε τίτλο «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων
στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών»1, η Επιτροπή προέβλεψε νοµοθετική δράση
της ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων κοινών κανόνων σχετικά µε ορισµένα βασικά ζητήµατα
περί των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων, οι οποίοι θα προσαρµόζονται στις ιδιοµορφίες
των διαφόρων τοµέων.
Καταρχάς, οι κυρώσεις που προβλέπονται για βασικές παραβάσεις της οδηγίας ΟΚΑ, όπως
για παραβάσεις των απαιτήσεων αδειοδότησης, των υποχρεώσεων προληπτικής εποπτείας και
των υποχρεώσεων γνωστοποίησης, αποκλίνουν µεταξύ των κρατών µελών και δεν
εµφανίζονται πάντοτε κατάλληλες για να διασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις είναι επαρκώς
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Κατά δεύτερον, υφίσταται απόκλιση ως προς το επίπεδο επιβολής κυρώσεων σε διαφορετικά
κράτη µέλη, περιλαµβανοµένου µεταξύ κρατών µελών που διαθέτουν τραπεζικούς τοµείς
παρόµοιου µεγέθους, ενώ σε ορισµένα κράτη µέλη δεν έχουν επιβληθεί οποιεσδήποτε
κυρώσεις για διάστηµα που υπερβαίνει το ένα έτος, γεγονός που µπορεί να αποτελεί
σύµπτωµα της αδυναµίας επιβολής των κανόνων της ΕΕ.
1.2.2.

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Στην ανακοίνωσή της 4ης Μαρτίου 20092,η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε (i) ότι θα εξέταζε,
υπό το φως της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, τους κανόνες και την πρακτική των
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, και ιδίως των τραπεζών, σε ό,τι αφορά την εταιρική
διακυβέρνηση και (ii) κατά περίπτωση, θα διατύπωνε συστάσεις ή θα πρότεινε ακόµη και
κανονιστικά µέτρα, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ενδεχόµενες ανεπάρκειες του
συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης στον εξαιρετικά σηµαντικό αυτόν τοµέα της
οικονοµίας.
Τον Ιούνιο 2010, η Επιτροπή δηµοσίευσε πράσινη βίβλο σχετικά µε την εταιρική
διακυβέρνηση στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τις πολιτικές αποδοχών3, και
συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής4, που ανέλυαν τις ελλείψεις
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στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης στον κλάδο των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και
πρότειναν πιθανές µελλοντικές προσεγγίσεις.
Τα αποτελέσµατα της εν λόγω δηµόσιας διαβούλευσης κατέδειξαν την ύπαρξη ευρείας
συναίνεσης ως προς τις εντοπισθείσες ελλείψεις, συγκεντρώνοντας την υποστήριξη διαφόρων
δηµοσίων αρχών και κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης αναγνωρίσει τη
σηµασία της ενίσχυσης των προτύπων και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, στην έκθεσή του σχετικά µε τις αποδοχές των διοικητικών
στελεχών εισηγµένων εταιρειών και τις πολιτικές αποδοχών στον τοµέα των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών5. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στη γνωµοδότησή
της µε θέµα «Πράσινη Βίβλος – Η εταιρική διακυβέρνηση των χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών και οι πολιτικές αποδοχών»6, καλωσορίζει την πράσινη βίβλο της Επιτροπής και
υποστηρίζει την προτεινόµενη δράση.
1.2.3.

Υπέρµετρη στήριξη σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

Στο διεθνές επίπεδο, το Συµβούλιο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) εξέδωσε
προσφάτως αρχές για τη µείωση της εξάρτησης των δηµοσίων αρχών και των
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών από εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας7.
Βάσει των εν λόγω αρχών, απαιτείται η εξάλειψη ή αντικατάσταση των αναφορών σε τέτοιες
αξιολογήσεις σε νοµοθετικά κείµενα στην περίπτωση που υφίστανται κατάλληλα
εναλλακτικά πρότυπα πιστοληπτικής ικανότητας και η θέσπιση υποχρέωσης των τραπεζών να
προβαίνουν σε ίδιες εκτιµήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι προτεινόµενες διατάξεις
συνάδουν προς τις αρχές του FSB.
1.2.4.

Κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας:

Τα αποθέµατα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου και ειδικότερα τα αντικυκλικά κεφαλαιακά
αποθέµατα αποσκοπούν στην άµβλυνση του κινδύνου φιλοκυκλικότητας και του κινδύνου
υπερβολικής µόχλευσης που αναφέρονται στο 1.1.4 ανωτέρω.
1.3.

Υφιστάµενες κοινοτικές διατάξεις στον εν λόγω τοµέα

Η οδηγία 2006/48/EΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών
ιδρυµάτων απαιτεί από κάθε πιστωτικό ίδρυµα να διαθέτει ένα άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης.
Ωστόσο, δεν προσδιορίζει λεπτοµερώς τη µορφή που θα πρέπει να έχει το εν λόγω πλαίσιο
διακυβέρνησης.
Προκειµένου να µειωθεί η στήριξη σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας,
συµπεριλήφθηκε στην οδηγία 2006/48/ΕΚ υποχρέωση των τραπεζών να προβαίνουν σε ίδιο
έλεγχο στο πλαίσιο δέουσας επιµέλειας αναφορικά µε τα υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία
τιτλοποιηµένων ανοιγµάτων.
1.4.

Συνοχή µε άλλες πολιτικές

Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του ευρωπαϊκού πλαισίου εποπτείας, της αύξησης των
κεφαλαιακών απαιτήσεων, και της διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων, η προτεινόµενη
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µεταρρύθµιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυµάτων συνιστά
αναπόσπαστο τµήµα µιας συνολικής µεταρρύθµισης του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών. Η µεταρρύθµιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει επίσης να
εξετάζεται στο πλαίσιο της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την ενίσχυση
των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει µια οριζόντια πρωτοβουλία µε σκοπό να ενθαρρύνει τον κλάδο να
αυξήσει τη συµµετοχή των γυναικών σε διοικητικά συµβούλια. Μετά από ένα έτος θα
αξιολογήσει αν οι αυτορυθµιστικές πρωτοβουλίες είχαν το επιθυµητό αποτέλεσµα και, αν δεν
το είχαν, θα εξετάσει την δυνατότητα υιοθέτησης νοµοθετικών προσεγγίσεων. Με δεδοµένο
ότι η εκτίµηση αντίκτυπου δείχνει ότι αυτό το θέµα είναι σχετικό για τον τραπεζικό κλάδο, η
προσέγγιση που ακολουθείται σε αυτό το στάδιο είναι συµβατή µε µια προσέγγιση από τα
κάτω προς τα πάνω. Ωστόσο, αν η ευρύτερη αξιολόγηση µετά από ένα χρόνο δείξει ότι
υπάρχει ανάγκη θέσπισης νοµοθεσίας, τότε η προσέγγιση που υιοθετείται σε αυτόν τον κλάδο
θα πρέπει να προσαρµοστεί.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

2.1.

∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

2.1.1.

Κυρώσεις

Η Επιτροπή διεξήγαγε δηµόσια διαβούλευση, που έληξε στις 19 Φεβρουαρίου 2011, σχετικά
µε τα µέτρα που προβλέπονταν για την ενίσχυση και την προσέγγιση των καθεστώτων
επιβολής κυρώσεων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών8, στην οποία
συµπεριλαµβάνονταν τα ζητήµατα που αφορούν τον τραπεζικό τοµέα, όπως αυτά
προσδιορίσθηκαν στη βάση µιας µελέτης που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (European Committee of Banking Supervisors – CEBS)
σχετικά µε τα εθνικά καθεστώτα επιβολής κυρώσεων στον εν λόγω τοµέα9.
Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις εκ µέρους σειράς ενδιαφεροµένων, περιλαµβανοµένου ενός
σηµαντικού αριθµού ενδιαφερόµενων παραγόντων του τραπεζικό τοµέα (εποπτικές αρχές,
κεντρικές τράπεζες, τράπεζες και ενώσεις τραπεζιτών), οι οποίοι υπέβαλαν παρατηρήσεις ως
προς την ανάγκη για δράση της ΕΕ στον εν λόγω τοµέα, το επίπεδο εναρµόνισης που
δικαιολογείται, τις συγκεκριµένες προτεινόµενες δράσεις, και τα δυνητικά πλεονεκτήµατα
και µειονεκτήµατά τους.
Οι δράσεις που προβλέπονταν για την προσέγγιση και την ενίσχυση των καθεστώτων
επιβολής κυρώσεων συζητήθηκαν επιπλέον µε τα κράτη µέλη κατά τη συνεδρίαση της
Επιτροπής Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών της 17ης Ιανουαρίου 2011.

8
9
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http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/sanctions_en.htm
CEBS: «Mapping of supervisory objectives, including early intervention measures and sanctioning
powers», Μάρτιος 2009/47, διαθέσιµη στη διεύθυνση http://www.c-ebs.org/home.aspx. Οι
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην εν λόγω έκθεση έχουν έκτοτε επικαιροποιηθεί µε βάση τις
εισηγήσεις που διαβιβάστηκαν από τα κράτη µέλη.
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2.1.2.

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Η πρωτοβουλία και η εκτίµηση του αντικτύπου αποτελούν το αποτέλεσµα ενός εκτενούς και
συνεχούς διαλόγου και διαβούλευσης µε όλους τους βασικούς ενδιαφερόµενους φορείς,
περιλαµβανοµένων των κανονιστικών αρχών κινητών αξιών, παραγόντων της αγοράς
(εκδοτών, ενδιαµέσων και επενδυτών) και καταναλωτών.
Ερωτηµατολόγια σχετικά µε τις πρακτικές τους εταιρικής διακυβέρνησης στάλθηκαν σε µια
διαφοροποιηµένη οµάδα 10 µεγάλων εισηγµένων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών µε
έδρα στην ΕΕ. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν µε τα συµπεράσµατα από 30
συνεντεύξεις παρακολούθησης που πραγµατοποιήθηκαν µε µέλη διοικητικών συµβουλίων,
γραµµατείς εταιρειών, οικονοµικούς διευθυντές του τοµέα κινδύνων και εσωτερικούς
ελεγκτές.
Ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις απόψεις και τον ρόλο τους αναφορικά µε την εταιρική
διακυβέρνηση των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών στάλθηκε στις ευρωπαϊκές αρχές
τραπεζικής εποπτείας. Οµοίως, ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις πρακτικές και τις προσδοκίες
τους αναφορικά µε την εταιρική διακυβέρνηση των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών
στάλθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα µεγάλων Ευρωπαίων θεσµικών επενδυτών και
οργανώσεων µετόχων. Στις 2 Φεβρουαρίου 2010 διοργανώθηκε µια συνάντηση
παρακολούθησης µε περίπου 30 επενδυτές.
Η πράσινη βίβλος ξεκίνησε εντέλει µια διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης, που διήρκεσε
από την 2α Ιουνίου 2010 έως την 1η Σεπτεµβρίου 2010, σχετικά µε τους πιθανούς τρόπους
µελλοντικής αντιµετώπισης των ελλείψεων στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης των
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Οι απαντήσεις που παρασχέθηκαν και η ανάλυσή τους
διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής10.
2.1.3.

Υπέρµετρη στήριξη σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

Η Επιτροπή διεξήγαγε µια δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε τα ζητήµατα που σχετίζονται
µε τις εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, η οποία κάλυψε επίσης το ζήτηµα
της υπέρµετρης στήριξης στις εν λόγω αξιολογήσεις. Η εν λόγω διαβούλευση έκλεισε στις 7
Ιανουαρίου 2011 και προσέλκυσε 93 απαντήσεις. Προτάθηκαν διάφορες εναλλακτικές
επιλογές, οι οποίες κυµάνθηκαν από την παροχή κινήτρων για τη χρήση εσωτερικών
µοντέλων έως τη θέσπιση υποχρέωσης των εταιρειών να προβαίνουν σε ίδια διαχείριση των
κινδύνων χωρίς να στηρίζονται αποκλειστικά ή µηχανιστικά σε εξωτερικές αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας. Οι απαντήσεις που παρασχέθηκαν και η ανάλυσή τους διατίθενται
στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής11.

10

11

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_insti
tutions_en.htm#consultation2010
http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/financial_services/credit
_agencies_2011&vm=detailed&sb=Title
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2.1.4.

Κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας

Τα κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας αποτελούν µέρος της συµφωνίας BCBS 2010 και
συνεπώς συζητήθηκαν εκτενώς τόσο στο πλαίσιο της Βασιλείας όσο και στο πλαίσιο των
ειδικών διαβουλεύσεων της Επιτροπής.
2.2.

Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης

2.2.1.

Κυρώσεις

Η µελέτη που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας το
200812 παρέσχε πληροφορίες σχετικά µε τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονταν στις
εθνικές νοµοθεσίες και την επιβολή στην πράξη κυρώσεων από τις αρχές τραπεζικής
εποπτείας. Το 2011 συλλέχθηκαν από την Επιτροπή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τις
κυρώσεις που προβλέπονται στις εθνικές νοµοθεσίες για βασικές παραβάσεις της οδηγίας
ΟΚΑ.
Τα µέτρα που προτείνονται βασίζονται στις εν λόγω πληροφορίες και στις απαντήσεις που
δόθηκαν στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης.
2.2.2.

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Ως τµήµα της διαδικασίας διαβούλευσης και στο πλαίσιο της προετοιµασίας της πράσινης
βίβλου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διοργάνωσαν επιπλέον, στις 12 Οκτωβρίου 2009, µια
δηµόσια διάσκεψη, στις οποία συµµετείχε σειρά ενδιαφεροµένων µερών. Η συζήτηση
επικεντρώθηκε στον ρόλο και τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου, σε ζητήµατα
διακυβέρνησης αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων, και τους
αντίστοιχους ρόλους των µετόχων, των εποπτικών αρχών και των νόµιµων ελεγκτών.
Η πράσινη βίβλος βασίζεται επίσης στις αναλύσεις και τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή που
βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης από δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς, τόσο σε
διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Κατά την εργασία του, το προσωπικό
της Επιτροπής υποστηρίχθηκε συµβουλευτικά από το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης (European Corporate Governance Forum - ECGF) και την ad hoc
συµβουλευτική οµάδα για την εταιρική διακυβέρνηση, η οποία συντίθεται από ορισµένα µέλη
του ECGF και άλλους ειδικούς του τοµέα της εταιρικής διακυβέρνησης αναγνωρισµένου
κύρους.
2.2.3.

Υπέρµετρη στήριξη σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

Η Επιτροπή συµµετέχει ενεργά στο προαναφερόµενο έργο του FSB. Περαιτέρω, συµµετέχει
στην BCBS, η οποία επίσης εργάζεται για τη µείωση της στήριξης σε αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας, στο πλαίσιο των οµάδων εργασίας της για τη ρευστότητα, και για
τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και την τιτλοποίηση.
2.2.4.

Κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας

Υποοµάδες της Οµάδας Εργασίας Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (Capital Requirements
Directive Working Group), τα µέλη της οποίας προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Τραπεζών (European Banking Committee – EBC), έχουν επίσης εργαστεί σε τεχνικό επίπεδο
µε θέµα τα κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας.
2.3.

Εκτίµηση του αντικτύπου

2.3.1.

Κυρώσεις

Η ανακοίνωση µε τίτλο «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τοµέα των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών» συνοδευόταν από µια εκτίµηση αντικτύπου που ανέλυε τις
κύριες επιλογές πολιτικής για την προσέγγιση και την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής
κυρώσεων για παραβάσεις των κανόνων που ρυθµίζουν την παροχή χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, περιλαµβανοµένου του τραπεζικού τοµέα. Μια δεύτερη εκτίµηση του αντικτύπου
συνοδεύει την παρούσα πρόταση, η οποία εξετάζει λεπτοµερέστερα τα ειδικότερα
προβλήµατα στον τοµέα των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Ο βασικός στόχος των προτεινόµενων µέτρων είναι να διασφαλιστεί η καλύτερη
συµµόρφωση προς τους κανόνες τραπεζικής λειτουργίας της ΕΕ, µέσω της αύξησης της
αποτελεσµατικότητας και της αποτρεπτικότητας των εθνικών καθεστώτων επιβολής
κυρώσεων. Προς τον σκοπό αυτόν, απαιτείται η επίτευξη των ακόλουθων επιχειρησιακών
στόχων:
• Ενίσχυση και προσέγγιση των νοµικών πλαισίων σχετικά µε τις κυρώσεις δια της
διασφάλισης
– Κατάλληλων διοικητικών κυρώσεων για τις βασικές παραβάσεις της οδηγίας
ΟΚΑ
– Κατάλληλου προσωπικού πεδίου εφαρµογής των διοικητικών κυρώσεων
– ∆ηµοσίευσης των επιβληθεισών κυρώσεων
• Ενίσχυση και προσέγγιση των µηχανισµών διευκόλυνσης του εντοπισµού των
παραβάσεων δια της διασφάλισης
– Αποτελεσµατικών µηχανισµών που να ενθαρρύνουν την καταγγελία παραβατικών
συµπεριφορών
2.3.2.

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι να διασφαλίσει την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών διαχείρισης κινδύνων των ευρωπαϊκών πιστωτικών
ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων. Τα προβλεπόµενα µέτρα θα πρέπει να
συµβάλλουν στην αποτροπή της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων εκ µέρους µεµονωµένων
πιστωτικών ιδρυµάτων και, εντέλει, της συσσώρευσης υπερβολικών κινδύνων στο
χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η παρούσα
πρωτοβουλία εστιάζει στους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
– στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων ελέγχου των κινδύνων εκ µέρους
των διοικητικών συµβουλίων·
– στην ενίσχυση της βαρύτητας της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων· και
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– στη διασφάλιση της αποτελεσµατικής παρακολούθησης, εκ µέρους των εποπτικών αρχών,
των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων.
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η Επιτροπή έχει επιλέξει να βελτιώσει το ισχύον
νοµικό πλαίσιο.
Οι απαιτήσεις αναφορικά µε τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου και την επιλογή των
µελών του θα διασφαλίσουν πιο αρµόζουσες συµπεριφορές και αρµοδιότητες, τη διάθεση του
αναγκαίου χρόνου από τα µέλη του, καθώς και την ενίσχυση των υποχρεώσεων λογοδοσίας
του. Η ύπαρξη διοικητικών συµβουλίων καλώς ενηµερωµένων, µε τις δέουσες αρµοδιότητες
και µε ισχυρή λειτουργία διαχείρισης κινδύνων θα ενισχύσει την ικανότητα των πιστωτικών
ιδρυµάτων να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους αναδυόµενους κινδύνους, περιορίζοντας,
έτσι, την υπερβολική ανάληψη κινδύνων. Οι υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης θα συµβάλουν
στην αύξηση της διαφάνειας, οδηγώντας σε µια καλύτερα ενηµερωµένη αγορά και στη
βελτίωση της πειθαρχίας στην αγορά.
Η παροχή της δυνατότητας συµµετοχής στο διοικητικό συµβούλιο σε πιο διαφοροποιηµένους
υποψήφιους θα δώσει ενδεχοµένως τη δυνατότητα σε πρόσωπα που απουσίαζαν έως τώρα
από τις αίθουσες των διοικητικών συµβουλίου να καταστούν µέλη του διοικητικού
συµβουλίου. Με τον τρόπο αυτόν, θα διευρυνόταν ο κατάλογος των κατάλληλων πιθανών
υποψηφίων για συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο και θα βελτιωνόταν η
εµπειρογνωµοσύνη στους κόλπους του. Συνεπώς, ο πιθανός αρνητικός αντίκτυπος της
πρότασης επί του καταλόγου των κατάλληλων πιθανών υποψηφίων δεν θα είναι σηµαντικός.
Τυχόν πιο αυστηρές απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο επί της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυµάτων. Ωστόσο, η
ενδεχόµενη µείωση ανταγωνιστικότητας λόγω αυστηρότερων απαιτήσεων θα µπορούσε να
αντισταθµιστεί από τον θετικό αντίκτυπο για τους επενδυτές, τους καταθέτες και τα λοιπά
ενδιαφερόµενα µέρη. Η βελτιωµένη διαχείριση κινδύνων θα συνέβαλε στην ανθεκτικότητα
του τραπεζικού τοµέα.
Η πρόταση δεν θα επέφερε σηµαντικά κόστη για τα πιστωτικά ιδρύµατα ούτε θα είχε
ουσιώδη αντίκτυπο επί των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων.
2.3.3.

Υπέρµετρη στήριξη σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

Ένα γενικό τµήµα σχετικά µε την εν λόγω υπέρµετρη στήριξη που θα καλύπτει τα
προτεινόµενα στοιχεία θα συµπεριληφθεί στην επικείµενη εκτίµηση του αντικτύπου της νέας
πρωτοβουλίας για τους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (η οποία
αναµένεται στις αρχές Ιουλίου 2011).
2.3.4.

Κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας

∆εδοµένου ότι τα κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας αποτελούν µέρος της συµφωνίας της
Βασιλείας η εκτίµηση του αντικτύπου τους πραγµατοποιείται µαζί µε όλα τα άλλα µέτρα και
παρουσιάζεται αναλυτικά στον κανονισµό που συνοδεύει την παρούσα οδηγία.
3.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις επί του προϋπολογισµού της ΕΕ.
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4.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

4.1.

Νοµική βάση

Νοµική βάση της παρούσας πρότασης αποτελεί το άρθρο 53 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. Οι οδηγίες
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, οι οποίες προβλέπεται να αντικατασταθούν από την παρούσα
οδηγία, και η πρόταση κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] αποτελούν το κύριο
µέσο για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά τόσο την ελευθερία
εγκατάστασης όσο και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, στον τοµέα των πιστωτικών
ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων. Η παρούσα πρόταση αντικαθιστά τις οδηγίες
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ σχετικά µε το συντονισµό των εθνικών διατάξεων που αφορούν
την παροχή άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, την απόκτηση ειδικών συµµετοχών, την
άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης εγκατάστασης και του δικαιώµατος ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών, τις εξουσίες εποπτικών αρχών του κράτους µέλους καταγωγής και του κράτους
µέλους υποδοχής σχετικά µε αυτό το ζήτηµα και τις διατάξεις που διέπουν το αρχικό
κεφάλαιο και τον εποπτικό έλεγχο των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων
επενδύσεων. Ο πρωταρχικός στόχος και το αντικείµενο της παρούσας πρότασης είναι να
συντονίσει τις εθνικές διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στη δραστηριότητα των
πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, τα κοινά χαρακτηριστικά της
διακυβέρνησής τους και το εποπτικό τους πλαίσιο. Συνεπώς, η παρούσα πρόταση βασίζεται
στο άρθρο 53 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.
Η παρούσα πρόταση είναι συµπληρωµατική προς τον προτεινόµενο κανονισµό [εισαγωγή
από Υπηρεσία Εκδόσεων], ο οποίος θεσπίζει ενιαίες και άµεσα εφαρµόσιµες απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων, µε δεδοµένο
ότι οι απαιτήσεις αυτές έχουν άµεση σχέση µε τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών
όσον αφορά µια σειρά από περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή πιστωτικών
ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, και βασίζεται στο άρθρο 114 ΣΛΕΕ.
4.2.

Επικουρικότητα

Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που διατυπώνονται στο
άρθρο 5 της ΣΛΕΕ, οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν
επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ.
Οι διατάξεις της δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Μόνο η δράση σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να εξασφαλίσει την υπαγωγή πιστωτικών ιδρυµάτων
και επιχειρήσεων επενδύσεων που ασκούν δραστηριότητα σε περισσότερα από ένα κράτη
µέλη σε παρόµοιες απαιτήσεις και, µε αυτόν τον τρόπο, να εξασφαλίσει ισότιµους όρους
ανταγωνισµού, µείωση της πολυπλοκότητας των κανονιστικών ρυθµίσεων, αποφυγή
αδικαιολόγητων δαπανών συµµόρφωσης για διασυνοριακές δραστηριότητες, προώθηση της
περαιτέρω ολοκλήρωσης στην αγορά της ΕΕ και συµβολή στην εξάλειψη των δυνατοτήτων
καταχρηστικής επιλογής ευνοϊκότερου κανονιστικού καθεστώτος. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ
εξασφαλίζει επιπλέον υψηλό επίπεδο χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ.
4.3.

Συµµόρφωση µε τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ

Στις 23 Σεπτεµβρίου 2009 η Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις κανονισµών για τη σύσταση της
ΕΑΤ, της ΕΑΑΕΣ και της ΕΑΚΑΑ13. Ως προς αυτό το σηµείο, η Επιτροπή επιθυµεί να
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υπενθυµίσει τις δηλώσεις στις οποίες προέβη σχετικά µε τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ,
κατά την έκδοση των κανονισµών για τη σύσταση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών,
σύµφωνα µε τις οποίες: «Όσον αφορά τη διαδικασία για την έγκριση κανονιστικών
προτύπων, η Επιτροπή υπογραµµίζει τον µοναδικό χαρακτήρα του τοµέα των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, που απορρέει από τον µηχανισµό Lamfalussy και
αναγνωρίζεται ρητά στη ∆ήλωση 39 που προσαρτήθηκε στη ΣΛΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει
σοβαρές αµφιβολίες για το εάν οι περιορισµοί του ρόλου της κατά την έκδοση κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών µέτρων είναι σύµφωνοι µε τα άρθρα 290 και 291
της ΣΛΕΕ.»
5.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

5.1.

Αλληλεπίδραση και συνοχή µεταξύ των στοιχείων της δέσµης µέτρων

Η παρούσα οδηγία εντάσσεται στην ίδια δέσµη µέτρων µε την πρόταση κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]. Η εν λόγω δέσµη µέτρων προβλέπεται να
αντικαταστήσει τις οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. Αυτό σηµαίνει ότι τόσο η οδηγία
όσο και ο κανονισµός θα τυγχάνουν εφαρµογής τόσο ως προς τα πιστωτικά ιδρύµατα όσο και
ως προς τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Επί του παρόντος, οι τελευταίες απλώς
«προσαρτώνται» στην οδηγία 2006/48/ΕΚ δια της οδηγίας 2006/49/ΕΚ. Μεγάλο τµήµα αυτής
απλώς περιέχει αναφορές στην οδηγία 2006/48/ΕΚ. Συνεπώς, η συγκέντρωση, στην εν λόγω
δέσµη µέτρων, διατάξεων που θα τυγχάνουν εφαρµογής σε αµφότερες αυτές τις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες θα βελτίωνε τη σαφήνεια των διατάξεων που τις διέπουν.
Περαιτέρω, τα εκτεταµένα παραρτήµατα των δύο οδηγιών θα ενσωµατώνονταν στο
διατακτικό των νέων ρυθµίσεων, απλοποιώντας έτσι περαιτέρω την εφαρµογή τους.
Κανονισµοί προληπτικής εποπτείας µε άµεση εφαρµογή επί των τραπεζών και των
επιχειρήσεων επενδύσεων περιλαµβάνονται στην πρόταση κανονισµού. Στην πρόταση
οδηγίας προβλέπεται να παραµείνουν διατάξεις σχετικά µε την αδειοδότηση των πιστωτικών
ιδρυµάτων και την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής
υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό δεν θα αφορά τις επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς τα αντίστοιχα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους ρυθµίζονται από την οδηγία 2004/39/ΕΚ (οδηγία
«MiFiD»). Οι γενικές αρχές της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων
επενδύσεων, οι οποίες απευθύνονται στα κράτη µέλη και στις αρµόδιες εθνικές αρχές τους,
επίσης προβλέπεται να παραµείνουν στην οδηγία. Σε αυτές περιλαµβάνονται ιδίως τα
ζητήµατα σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών, την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των
εποπτικών αρχών του κράτους καταγωγής και του κράτους υποδοχής, και την άσκηση των
εξουσιών επιβολής κυρώσεων (οι οποίες προβλέπεται να θεσπισθούν για πρώτη φορά). Η
οδηγία προβλέπεται να διατηρήσει τις διατάξεις σχετικά µε τον εποπτικό έλεγχο των
πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων από τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών. Οι διατάξεις αυτές συµπληρώνουν τις γενικές απαιτήσεις προληπτικής
εποπτείας που τίθενται στον κανονισµό για τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις
επενδύσεων µέσω εξατοµικευµένων ρυθµίσεων που θεσπίζονται από τις αρµόδιες εθνικές
αρχές βάσει του εκ µέρους τους συνεχούς εποπτικού ελέγχου κάθε επιµέρους πιστωτικού
ιδρύµατος και επιχείρησης επενδύσεων. Η έκταση των εν λόγω εποπτικών ρυθµίσεων
προβλέπεται να ορίζεται στην οδηγία, καθώς θα πρέπει οι αρµόδιες αρχές να διαθέτουν τη
δυνατότητα άσκησης της διακριτικής ευχέρειάς τους ως προς τις ρυθµίσεις που θα
αποφασίζουν να θεσπίσουν. Σε αυτό περιλαµβάνονται οι εσωτερικές διαδικασίες εντός
ορισµένου πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης επενδύσεων, ιδίως σχετικά µε τη διαχείριση
κινδύνων και τις απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης που θεσπίζονται για πρώτη φορά.
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5.2.

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνήσουν ώστε να δύνανται να επιβληθούν κατάλληλες
διοικητικές κυρώσεις και µέτρα για τις παραβάσεις της τραπεζικής νοµοθεσίας. Προς τον
σκοπό αυτόν, η οδηγία θα επιβάλλει στα κράτη µέλη τη συµµόρφωση προς τους ακόλουθους
ελάχιστους κανόνες.
Πρώτον, οι διοικητικές κυρώσεις και µέτρα θα πρέπει να εφαρµόζονται τόσο σε βάρος
φυσικών ή νοµικών προσώπων των πιστωτικών ιδρυµάτων όσο και σε βάρος των φυσικών
προσώπων που θα βαρύνονται µε την εκάστοτε παράβαση. Αυτό περιλαµβάνει πιστωτικά
ιδρύµατα, επιχειρήσεις επενδύσεων και άτοµα, κατά περίπτωση.
∆εύτερον, σε περίπτωση παράβασης βασικών διατάξεων της οδηγίας και του κανονισµού, θα
πρέπει να τίθεται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών ένα ελάχιστο σύνολο διοικητικών
κυρώσεων και µέτρων. Στο εν λόγω σύνολο περιλαµβάνονται η ανάκληση της άδειας, η
έκδοση διαταγών παύσης της παράβασης και παράλειψής της στο µέλλον, η απεύθυνση
δηµόσιας δήλωσης, η απόλυση της διοίκησης και η επιβολή διοικητικών χρηµατικών
προστίµων.
Τρίτον, το µέγιστο ύψος των προβλεπόµενων από την εθνική νοµοθεσία διοικητικών
χρηµατικών προστίµων θα πρέπει να υπερβαίνει τα οφέλη που θα έχουν αντληθεί από την
παράβαση εφόσον αυτά θα δύνανται να προσδιορισθούν, ενώ, σε καµία περίπτωση, δεν θα
µπορεί να υπολείπεται του προβλεπόµενου από την οδηγία επιπέδου (10% του συνολικού
ετήσιου κύκλου εργασιών του σχετικού ιδρύµατος στην περίπτωση νοµικού προσώπου, 5
εκατοµµύρια ευρώ ή 10% του ετήσιου εισοδήµατος ενός ατόµου στην περίπτωση φυσικού
προσώπου).
Τέταρτον, τα κριτήρια που θα λαµβάνονται υπόψη από τις αρµόδιες αρχές κατά τον
προσδιορισµό του είδους και του ύψους της κύρωσης που θα πρέπει εκάστοτε να επιβληθεί
σε κάθε ειδικότερη περίπτωση θα πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα κριτήρια που
καταγράφονται στην οδηγία (π.χ. οφέλη που αντλήθηκαν από την παράβαση ή ζηµιές που
προκλήθηκαν σε τρίτα µέρη, επίδειξη πνεύµατος συνεργασίας από τον παραβάτη κλπ).
Πέµπτον, οι επιβληθείσες κυρώσεις και µέτρα θα πρέπει να δηµοσιεύονται, όπως
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.
Τέλος, θα πρέπει να εγκαθιδρυθούν κατάλληλοι µηχανισµοί που να ενθαρρύνουν την
καταγγελία παραβάσεων στο πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων
επενδύσεων.
Η παρούσα πρόταση δεν καλύπτει το θέµα των ποινικών κυρώσεων.
5.3.

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Το διοικητικό όργανο κάθε πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης επενδύσεων θα πρέπει
συνολικά πάντοτε να αφιερώνει επαρκή χρόνο και να διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες
και εµπειρία για να είναι σε θέση να κατανοεί την επιχειρηµατική δραστηριότητα του
πιστωτικού ιδρύµατος και τους βασικούς κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειµένο. Όλα τα
µέλη του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να χαίρουν επαρκώς καλής φήµης και να διαθέτουν
προσωπικές αρετές και ανεξαρτησία που να τους επιτρέπουν να ελέγχουν εποικοδοµητικά και
να εποπτεύουν τις αποφάσεις της διοίκησης. Για την αποφυγή της «οµαδικής σκέψης» και
την προαγωγή του κριτικού ελέγχου, τα διοικητικά συµβούλια των πιστωτικών ιδρυµάτων θα

EL

13

EL

πρέπει να εµφανίζουν επαρκή ποικιλοµορφία σε ό,τι αφορά την ηλικία, το φύλο, την
γεωγραφική καταγωγή, και το εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό υπόβαθρο των µελών τους,
ώστε να συµπεριλαµβάνουν ποικιλία απόψεων και εµπειριών. Η ισόρροπη συµµετοχή των
δύο φύλων είναι ιδιαίτερα σηµαντική, ώστε να αντανακλάται επαρκώς η δηµογραφική
πραγµατικότητα.
Προκειµένου να επιτυγχάνεται αποτελεσµατική εποπτεία και έλεγχος των κινδύνων, το
διοικητικό όργανο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο και υπόχρεο λογοδοσίας για τη συνολική
στρατηγική κινδύνων του πιστωτικού ιδρύµατος ή της επιχείρησης επενδύσεων και την
επάρκεια των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, λαµβανοµένου υπόψη του προφίλ κινδύνου
του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύµατος. ∆εδοµένης της σηµασίας της ορθής διαχείρισης
κινδύνων εκ µέρους των πιστωτικών ιδρυµάτων, το διοικητικό όργανο θα πρέπει, στο πλαίσιο
του εποπτικού ρόλου του, να συστήσει µια χωριστή επιτροπή κινδύνων, µε αρµοδιότητα
ειδικά την αντιµετώπιση των ζητηµάτων κινδύνων και την προετοιµασία των αποφάσεων του
διοικητικού οργάνου επί ζητηµάτων κινδύνων. Η επιτροπή κινδύνων θα πρέπει να συνδράµει
το διοικητικό όργανο στον ρόλο του εποπτείας των κινδύνων, πλην όµως το διοικητικό
όργανο θα πρέπει να παραµένει τελικώς υπεύθυνο για τη στρατηγική κινδύνων.
Προκειµένου να παρέχεται µια πλήρης εικόνα των κινδύνων στα ανώτερα διοικητικά στελέχη
και στο διοικητικό όργανο, τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει
να διαθέτουν µια ανεξάρτητη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, η οποία θα πρέπει να είναι σε
θέση να σχηµατίσει µια αποτελεσµατική και ολιστική εικόνα των κινδύνων εντός του
πιστωτικού ιδρύµατος. Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να διαθέτει επαρκή
βαρύτητα και κύρος για να επηρεάζει τις στρατηγικές αποφάσεις διαχείρισης κινδύνων, και
να διαθέτει απευθείας πρόσβαση στο διοικητικό όργανο.
5.4.

Υπέρµετρη στήριξη σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων απαιτείται να διατηρούν ιδία κριτήρια
χορήγησης πιστώσεων και ίδιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων επί ζητηµάτων χορήγησης
πιστώσεων. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του εάν τα ιδρύµατα χορηγούν δάνεια σε πελάτες ή εάν
αναλαµβάνουν ανοίγµατα τιτλοποίησης. Οι εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής
ικανότητας δύνανται να χρησιµοποιούνται στην εν λόγω διαδικασία ως ένας µεταξύ
περισσότερων παραγόντων, αλλά όχι να υπερισχύουν. Ιδίως, οι εσωτερικές µέθοδοι δεν
στηρίζονται αποκλειστικά ή µηχανιστικά σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής
ικανότητας.
Προς τον ειδικό σκοπό του υπολογισµού των ρυθµιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις
τράπεζες, οι εκτιµήσεις των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
χρησιµοποιούνται, σε ορισµένες περιπτώσεις, ως βάση για τη διαφοροποίηση των
κεφαλαιακών απαιτήσεων αναλόγως προς τους κινδύνους και όχι για τον προσδιορισµό του
ίδιου του ελάχιστου απαιτούµενου ποσού κεφαλαίου. Το πλαίσιο συνολικά της οδηγίας ΟΚΑ
παρέχει στις τράπεζες ένα κίνητρο για να χρησιµοποιούν εσωτερικές, αντί εξωτερικών,
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ακόµη και προς τον σκοπό του υπολογισµού των
ρυθµιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Η προτεινόµενη διάταξη προβλέπει την επιβολή της υποχρέωσης στα πιστωτικά ιδρύµατα και
στις επιχειρήσεις επενδύσεων µε ουσιώδη έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους ή µε σηµαντικό
αριθµό αντισυµβαλλοµένων να αναπτύξουν και να χρησιµοποιούν εσωτερικά µοντέλα, αντί
να ακολουθούν την συνήθη προσέγγιση της στήριξης σε εξωτερικές αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας.
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Επιπροσθέτως, προτείνεται η εκ µέρους της ΕΑΤ δηµόσια γνωστοποίηση, σε ετήσια βάση,
πληροφοριών σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί ιδρύµατα και εποπτικές
αρχές προς την κατεύθυνση της µείωσης της υπέρµετρης στήριξης σε εξωτερικές
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, και η δηµοσίευση εκθέσεων σχετικά µε τον βαθµό
εποπτικής σύγκλισης στο επίπεδο αυτό.
5.5.

Κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας

Βάσει της συνθήκης Βασιλεία ΙΙΙ, η παρούσα πρόταση παρουσιάζει δύο κεφαλαιακά
αποθέµατα ασφαλείας επιπρόσθετα στις απαιτήσεις: ένα Απόθεµα Ασφαλείας ∆ιατήρησης
Κεφαλαίου και ένα αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας.
Το Απόθεµα Ασφαλείας ∆ιατήρησης Κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,5% του σταθµισµένου ως
προς τον κίνδυνο ενεργητικού, ισχύει πάντοτε και πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο
υψίστης ποιότητας.
Στόχος του είναι να διασφαλίσει την ικανότητα του ιδρύµατος να αντέχει σε ζηµίες σε
περιόδους κινδύνου που µπορεί να διαρκέσουν αρκετά χρόνια. Τα ιδρύµατα θα πρέπει να
συγκεντρώσουν τέτοιο κεφάλαιο σε καλές οικονοµικά περιόδους. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που
είναι κάτω από το στόχο του αποθέµατος αντιµετωπίζουν περιορισµούς στην οικειοθελή
διανοµή εσόδων µέχρι να φτάσουν το στόχο.
Το Αντικυκλικό Κεφαλαιακό Απόθεµα ασφαλείας έχει ως σκοπό την επίτευξη του ευρύτερου
µακρο-προληπτικού στόχου να προστατευθεί ο τραπεζικός τοµέας και η πραγµατική
οικονοµία από συστηµικούς κινδύνους που πηγάζουν από τις ακραίες διακυµάνσεις στη
συνολική πιστωτική επέκταση και γενικότερα από όλες τις άλλες διαρθρωτικές µεταβλητές
και από την έκθεση του τραπεζικού τοµέα σε κάθε άλλον παράγοντα κινδύνου που σχετίζεται
µε κινδύνους για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Εφαρµόζεται µε την αύξηση του εύρους
του αποθέµατος που ορίζεται από το απόθεµα συντήρησης µέχρι και 2,5% επιπλέον.
Το Αντικυκλικό Κεφαλαιακό Απόθεµα ασφαλείας καθορίζεται από εθνικές αρχές για δάνεια
που παρέχονται σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα εντός του αντίστοιχου κράτους µέλους.
Μπορεί να είναι µεταξύ 0% και 2,5% του σταθµισµένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού και
πρέπει να αποτελείται και αυτό από κεφάλαια υψίστης ποιότητας. Αν υπάρχει επαρκής λόγος,
οι αρχές µπορούν να ορίσουν απόθεµα και άνω του 2,5%. Το Αντικυκλικό Κεφαλαιακό
Απόθεµα Ασφαλείας απαιτείται στη διάρκεια περιόδων αυξηµένης πιστωτικής επέκτασης και
είναι διαθέσιµο σε περιόδους πτώσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου
(ESRB) δύναται να εκδίδει συστάσεις για τις ρυθµίσεις αποθεµάτων ασφαλείας από τις
εθνικές αρχές και για την παρακολούθηση αυτών, συµπεριλαµβανοµένων και περιπτώσεων
στις οποίες το απόθεµα ασφαλείας είναι άνω του 2,5%. Όσο το Αντικυκλικό Κεφαλαιακό
Απόθεµα Ασφαλείας είναι κάτω από 2,5%, τα κράτη µέλη πρέπει να αναγνωρίζουν αµοιβαία
και να εφαρµόζουν τη χρέωση κεφαλαίου στις τράπεζες του αντίστοιχου κράτους µέλους. Για
τα τµήµατα του αποθέµατος ασφαλείας άνω του 2,5%, οι αρχές δύνανται να επιλέγουν αν θα
αποδεχτούν την κρίση των οµοτίµων τους και θα εφαρµόσουν το υψηλότερο ποσοστό ή αν θα
το αφήσουν στο 2,5% για ιδρύµατα µε άδεια λειτουργίας στο δικό τους κράτος µέλος.
Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων των οποίων το κεφάλαιο είναι κάτω
από τα ελάχιστα όρια αποθεµάτων ασφαλείας υπόκεινται σε περιορισµούς όσον αφορά τη
διανοµή κερδών, τις πληρωµές σε Πρόσθετα κεφαλαιακά µέσα της Κατηγορίας 1 και την
παροχή κυµαινόµενης αµοιβής και προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών. Επιπλέον, τα
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ιδρύµατα αυτά θα πρέπει να υποβάλουν σχέδια διατήρησης κεφαλαίων στις εποπτικές αρχές
ώστε να διασφαλίζεται η γρήγορη αναπλήρωση των αποθεµάτων ασφαλείας

EL

16

EL

2011/0203 (COD)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυµάτων και την
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την
τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων,
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου
ετερογενών δραστηριοτήτων

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
53 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας14,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων15,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης
Ιουνίου 200616σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών
ιδρυµάτων και η οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 200617 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των
επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων («ιδρύµατα») έχουν κατ’
επανάληψη υποστεί εκτεταµένες τροποποιήσεις. Πολλές από τις διατάξεις των
οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ τυγχάνουν εφαρµογής τόσο επί των πιστωτικών
ιδρυµάτων όσο και επί των επιχειρήσεων επενδύσεων. Χάριν σαφήνειας και προς τον
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σκοπό της διασφάλισης της συνεπούς εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων, θα ήταν
σκόπιµη η συγκέντρωση των εν λόγω διατάξεων σε νέα νοµοθεσία που θα τυγχάνει
εφαρµογής τόσο επί των πιστωτικών ιδρυµάτων όσο και επί των επιχειρήσεων
επενδύσεων. Προκειµένου να καταστούν πιο προσιτές, οι διατάξεις που
περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα των ανωτέρω οδηγιών θα πρέπει να
ενσωµατωθούν στο διατακτικό της νέας αυτής νοµοθεσίας.
(2)

Η νέα νοµοθεσία πρέπει να αποτελείται από δύο ξεχωριστές νοµικές πράξεις. Η
παρούσα οδηγία πρέπει να περιέχει τις διατάξεις που αφορούν την παροχή άδειας
λειτουργίας της επιχείρησης, την απόκτηση ειδικών συµµετοχών, την άσκηση του
δικαιώµατος ελεύθερης εγκατάστασης και του δικαιώµατος ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών, τις εξουσίες εποπτικών αρχών του κράτους µέλους καταγωγής και του
κράτους µέλους υποδοχής σχετικά µε αυτό το ζήτηµα και τις διατάξεις που διέπουν το
αρχικό κεφάλαιο και τον εποπτικό έλεγχο των πιστωτικών ιδρυµάτων και των
επιχειρήσεων επενδύσεων. Ο πρωταρχικός στόχος και το αντικείµενο της παρούσας
οδηγίας είναι να συντονίσει τις εθνικές διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στη
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, τα
κοινά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησής τους και το εποπτικό τους πλαίσιο. Εκτός
από αυτές τις διατάξεις, οι οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ περιείχαν και
απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις
επενδύσεων. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να προβλέπονται σε κανονισµό που να
θεσπίζει ενιαίες και άµεσα εφαρµοστέες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για
πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων, µε δεδοµένο ότι οι απαιτήσεις
αυτές έχουν άµεση σχέση µε τη λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών αγορών όσων
αφορά µια σειρά από περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή πιστωτικών
ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, συνεπώς, να
συνδυάζεται µε τον εν λόγω κανονισµό. Οι δύο αυτές νοµικές πράξεις θα πρέπει να
συγκροτούν από κοινού το νοµικό πλαίσιο που θα διέπει τις τραπεζικές
δραστηριότητες και τους κανόνες προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων
και των επιχειρήσεων επενδύσεων.

(3)

Οι γενικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που προβλέπονται στον κανονισµό
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] συµπληρώνονται από εξατοµικευµένες
ρυθµίσεις που θεσπίζονται από τις αρµόδιες εθνικές αρχές βάσει του εκ µέρους τους
συνεχούς εποπτικού ελέγχου κάθε επιµέρους πιστωτικού ιδρύµατος και επιχείρησης
επενδύσεων. Η έκταση των εν λόγω εποπτικών ρυθµίσεων προβλέπεται να ρυθµίζεται
στην οδηγία και οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα άσκησης
της διακριτικής ευχέρειάς τους ως προς τις ρυθµίσεις που θα αποφασίζουν να
θεσπίσουν. Σε ό,τι αφορά τις εν λόγω εξατοµικευµένες ρυθµίσεις σχετικά µε τη
ρευστότητα, οι αρµόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις αρχές
που περιλαµβάνονται στις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη ρευστότητα που
δηµοσιεύθηκαν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας18.

(4)

Η οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων19 επιτρέπει στις επιχειρήσεις
επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους καταγωγής τους και υπόκεινται στην εποπτεία των αρχών αυτών να ιδρύουν
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υποκαταστήµατα και να παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερα σε άλλα κράτη µέλη. Η
ανωτέρω οδηγία προβλέπει το συντονισµό των κανόνων που διέπουν την παροχή
άδειας λειτουργίας και την άσκηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων
επενδύσεων. Ωστόσο, δεν καθορίζει τα ποσά του αρχικού κεφαλαίου των
επιχειρήσεων αυτών ή ένα κοινό πλαίσιο για την παρακολούθηση των κινδύνων στους
οποίους υπόκεινται οι επιχειρήσεις αυτές, στοιχεία που θα πρέπει να προβλεφθούν στο
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

EL

(5)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αποτελεί το κύριο µέσο για την εγκαθίδρυση της
εσωτερικής αγοράς, τόσο όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης όσο και την
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, στον τοµέα των πιστωτικών ιδρυµάτων.

(6)

Για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής τραπεζικής αγοράς, απαιτείται, πέρα από
τους νοµικούς κανόνες, στενή και τακτική συνεργασία καθώς και σηµαντικά
ενισχυµένη σύγκλιση όσον αφορά τις κανονιστικές και εποπτικές πρακτικές, µεταξύ
των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών.

(7)

Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής
Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών)20, συνέστησε την ΕΑΤ. Η παρούσα οδηγία θα
πρέπει να λαµβάνει υπόψη της το ρόλο και τη λειτουργία της ΕΑΤ όπως ορίζονται
στον εν λόγω κανονισµό, καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται
κατά την εκχώρηση καθηκόντων στην ΕΑΤ.

(8)

Τα µέτρα για το συντονισµό της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων θα πρέπει,
τόσο για την προστασία της αποταµιεύσεως όσο και για τη δηµιουργία ίσων όρων
ανταγωνισµού µεταξύ αυτών των ιδρυµάτων, να ισχύουν για όλα τα εν λόγω
ιδρύµατα. Θα πρέπει πάντως να ληφθούν δεόντως υπόψη οι αντικειµενικές διαφορές
που υφίστανται µεταξύ των καταστατικών τους και της ιδιαίτερης αποστολής τους
όπως αυτή προβλέπεται στις εθνικές νοµοθεσίες.

(9)

Είναι, συνεπώς, απαραίτητο το πεδίο εφαρµογής των µέτρων να είναι όσο το δυνατόν
ευρύτερο και να καλύπτει όλα τα ιδρύµατα των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται
στη συγκέντρωση από το κοινό επιστρεπτέων κεφαλαίων, τόσο υπό τη µορφή
καταθέσεων, όσο και υπό άλλες µορφές, όπως είναι η διαρκής έκδοση οµολόγων και
άλλων παρόµοιων τίτλων, καθώς και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασµό.
Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις για ορισµένα πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία
δεν εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να
επηρεάζουν την εφαρµογή εθνικών νοµοθεσιών, όταν αυτές προβλέπουν ειδικές
συµπληρωµατικές άδειες µε τις οποίες επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύµατα να ασκούν
ειδικές δραστηριότητες ή να εκτελούν ορισµένης µορφής εργασίες.

(10)

Είναι σκόπιµο να επέλθει η επί της ουσίας εναρµόνιση που είναι αναγκαία και ικανή
για την εξασφάλιση της αµοιβαίας αναγνώρισης των αδειών λειτουργίας και των
συστηµάτων προληπτικού ελέγχου, ώστε να καταστεί δυνατή η εφ’ άπαξ έκδοση
άδειας λειτουργίας που να ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η
εφαρµογή της αρχής του ελέγχου από το κράτος µέλος καταγωγής.
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(11)

Οι αρχές της αµοιβαίας αναγνώρισης και του ελέγχου τον οποίο ασκεί το κράτος
µέλος καταγωγής απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να µην
χορηγούν ή να ανακαλούν την άδεια λειτουργίας, εάν στοιχεία όπως το περιεχόµενο
του προγράµµατος δραστηριοτήτων, ο τόπος άσκησης των δραστηριοτήτων ή οι
πράγµατι ασκούµενες δραστηριότητες δείχνουν σαφώς ότι το πιστωτικό ίδρυµα
προτίµησε να υπαχθεί στο νοµικό σύστηµα ενός κράτους µέλους για να αποφύγει την
υπαγωγή του σε αυστηρότερους κανόνες ισχύοντες σε άλλο κράτος µέλος στο έδαφος
του οποίου ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει το µεγαλύτερο τµήµα των δραστηριοτήτων
του. Εφόσον δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις περί τούτου και η πλειοψηφία των
συνολικών στοιχείων ενεργητικού των οντοτήτων ορισµένου τραπεζικού οµίλου
βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος, του οποίου οι αρµόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για να
ασκούν την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση, η αρµοδιότητα για την άσκηση εποπτείας
σε ενοποιηµένη βάση θα πρέπει να τροποποιηθεί µόνο µε τη συναίνεση των
προαναφερθεισών αρµόδιων αρχών.

(12)

Οι αρµόδιες αρχές δεν θα πρέπει να χορηγούν ούτε να διατηρούν σε ισχύ άδεια
λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα, εάν οι στενοί δεσµοί που το συνδέουν µε άλλα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα είναι ικανοί να παρεµποδίσουν την σωστή άσκηση των
εποπτικών τους καθηκόντων. Τα πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία έχει ήδη χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας οφείλουν επίσης να παρέχουν εξασφάλιση στις αρµόδιες αρχές για
τους εν λόγω στενούς δεσµούς.

(13)

Στην ορθή εκπλήρωση της αποστολής των ελεγκτικών αρχών στον τοµέα της
εποπτείας περιλαµβάνεται η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση που θα πρέπει να ασκείται
επί πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης επενδύσεων όταν αυτό το είδος εποπτείας
προβλέπεται από τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Σε αυτή την περίπτωση, οι
αρχές από τις οποίες ζητείται η άδεια λειτουργίας θα πρέπει να µπορούν να
εξακριβώνουν τις αρχές που είναι αρµόδιες για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση του
συγκεκριµένου πιστωτικού ιδρύµατος ή της συγκεκριµένης επιχείρησης επενδύσεων.

(14)

Τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος
καταγωγής θα πρέπει να µπορούν να ασκούν, σε ολόκληρη την Ένωση, το σύνολο ή
µέρος των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος I
της παρούσας οδηγίας, µέσω της ίδρυσης υποκαταστήµατος ή µέσω παροχής
υπηρεσιών.

(15)

Θεωρείται σκόπιµο να επεκταθεί το ευεργέτηµα της αµοιβαίας αναγνώρισης στις
δραστηριότητες που περιέχονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος I της παρούσας
οδηγίας, εφόσον ασκούνται από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που είναι θυγατρική ενός
πιστωτικού ιδρύµατος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η θυγατρική συµπεριλαµβάνεται
στην εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση στην οποία υπόκειται και η µητρική της
επιχείρηση και πληροί αυστηρές προϋποθέσεις.

(16)

Το κράτος µέλος υποδοχής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, για την άσκηση του
δικαιώµατος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, να επιβάλλει την
τήρηση των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται από τις εθνικές, νοµοθετικές και
κανονιστικές, ρυθµίσεις του στα ιδρύµατα τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
πιστωτικού ιδρύµατος στο κράτος µέλος καταγωγής ή στις δραστηριότητες που δεν
περιλαµβάνονται στο κατάλογο του Παραρτήµατος I της παρούσας οδηγίας, εφόσον,
αφενός, οι διατάξεις αυτές δεν καλύπτονται ήδη από τον κανονισµό [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων], συµβιβάζονται µε το ενωσιακό δίκαιο και έχουν θεσπιστεί για
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λόγους γενικού συµφέροντος και, αφετέρου, εφόσον αυτά τα ιδρύµατα ή αυτές οι
δραστηριότητες δεν υπόκεινται σε ισοδύναµους κανόνες σύµφωνα µε τις νοµοθετικές
ή κανονιστικές ρυθµίσεις του κράτους µέλους καταγωγής.

EL

(17)

Επικουρικά στον κανονισµό [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], ο οποίος θεσπίζει
άµεσα εφαρµοστέους κανόνες προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και
εταιρείες επενδύσεων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε να µην
προσκρούουν σε κανένα εµπόδιο οι δραστηριότητες που υπάγονται στο καθεστώς της
αµοιβαίας αναγνώρισης και να µπορούν να ασκούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως στο
κράτος µέλος καταγωγής, εφόσον δεν αντίκεινται σε νοµοθετικές διατάξεις γενικού
συµφέροντος του κράτους µέλους υποδοχής.

(18)

Το καθεστώς που εφαρµόζεται στα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων που
έχουν την έδρα τους εκτός της Ένωσης θα πρέπει να είναι ανάλογο σ' όλα τα κράτη
µέλη. Είναι σηµαντικό να προβλεφθεί ότι το καθεστώς αυτό δεν δύναται να είναι
ευνοϊκότερο από το καθεστώς των υποκαταστηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων των
άλλων κρατών µελών. Η Ένωση θα πρέπει να µπορεί να συνάπτει συµφωνίες µε
τρίτες χώρες περί εφαρµογής διατάξεων που παρέχουν στα υποκαταστήµατα αυτά την
αυτή µεταχείριση εφ' όλης της επικρατείας της. Τα υποκαταστήµατα πιστωτικών
ιδρυµάτων τα οποία έχουν την έδρα τους εκτός της Ένωσης δεν θα πρέπει να
υπάγονται στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ούτε στην ελευθερία εγκαταστάσεως σε
κράτη µέλη εκτός εκείνου στο οποίο είναι εγκατεστηµένα.

(19)

Θα πρέπει να συναφθούν συµφωνίες µεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών
προκειµένου να επιτευχθεί η πραγµατική άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση
σε ένα όσο το δυνατό ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο.

(20)

Η ευθύνη για την εποπτεία της οικονοµικής ευρωστίας ενός πιστωτικού ιδρύµατος,
και ιδίως της φερεγγυότητάς του, θα πρέπει να εναπόκειται στο κράτος µέλος
καταγωγής αυτού του ιδρύµατος. Η εποπτεία του κινδύνου της αγοράς θα πρέπει να
αποτελεί αντικείµενο στενής συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών
µελών καταγωγής και υποδοχής.

(21)

Οι αρχές του κράτους µέλους υποδοχής θα πρέπει να λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά
µε τις εκτελούµενες στο έδαφός τους δραστηριότητες. Τα µέτρα εποπτείας θα πρέπει
να λαµβάνονται από τις αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, εκτός εάν οι αρχές του
κράτους υποδοχής χρειάζεται να λάβουν επείγοντα προληπτικά µέτρα.

(22)

Για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής τραπεζικής αγοράς, απαιτείται, πέρα από
τους νοµικούς κανόνες, στενή και τακτική συνεργασία καθώς και σηµαντικά
ενισχυµένη σύγκλιση όσον αφορά τις κανονιστικές και εποπτικές πρακτικές, µεταξύ
των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών. Προς τούτο, θα πρέπει να
πραγµατοποιούνται εξέταση των προβληµάτων που αφορούν µεµονωµένα πιστωτικά
ιδρύµατα και αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της EAT. Παρ' όλα
αυτά, η διαδικασία αυτή αµοιβαίας ενηµέρωσης δεν θα πρέπει, σε καµία περίπτωση,
να αντικαθιστά τη διµερή συνεργασία. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
υποδοχής θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν, σε περίπτωση επείγουσας
ανάγκης, µε δική τους πρωτοβουλία ή µε πρωτοβουλία της αρµόδιας αρχής του
κράτους µέλους καταγωγής, αν η δραστηριότητα ενός πιστωτικού ιδρύµατος στο
έδαφός της είναι σύµφωνη µε τη σχετική νοµοθεσία, τις αρχές της καλής διοικητικής
και λογιστικής οργάνωσης και του επαρκούς εσωτερικού ελέγχου.
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(23)

Θα πρέπει να επιτραπεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών και
των αρχών ή οργανισµών που, ως εκ των καθηκόντων τους, συµβάλλουν στην
ενίσχυση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Για να διαφυλαχθεί
ο εµπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που διαβιβάζονται, ο κατάλογος των
αποδεκτών τους θα πρέπει να παραµένει αυστηρά περιοριστικός.

(24)

Ορισµένες συµπεριφορές, όπως απάτες και αδικήµατα των προσώπων που είναι
κάτοχοι εµπιστευτικών πληροφοριών, είναι ικανές να επηρεάσουν τη σταθερότητα και
το αδιάβλητο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε τέτοιες
περιπτώσεις.

(25)

Οσάκις προβλέπεται ότι οι πληροφορίες δεν διαβιβάζονται χωρίς τη ρητή
συγκατάθεση των αρµοδίων αρχών, οι αρχές αυτές θα πρέπει να µπορούν να
εξαρτήσουν τη συγκατάθεσή τους από την τήρηση αυστηρών όρων.

(26)

Θα πρέπει επίσης να επιτραπεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ, αφενός, των
αρµοδίων αρχών και, αφετέρου, των κεντρικών τραπεζών και άλλων οργανισµών µε
ανάλογη αποστολή, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα νοµισµατικής αρχής, κατά
περίπτωση δε, και άλλων δηµοσίων αρχών επιφορτισµένων µε την εποπτεία των
συστηµάτων πληρωµών και τµηµάτων των οργανισµών κεντρικής διακυβέρνησης.

(27)

Για την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας των ιδρυµάτων καθώς και για την
προστασία των πελατών των πιστωτικών ιδρυµάτων, οι ελεγκτές θα πρέπει να
υπέχουν την υποχρέωση να ενηµερώνουν ταχέως τις αρµόδιες αρχές όταν λάβουν
γνώση, κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, ορισµένων γεγονότων, τα οποία
είναι ικανά να επηρεάσουν σοβαρά τη χρηµατοπιστωτική κατάσταση ή τη διοικητική
και λογιστική οργάνωση του ιδρύµατος. Για τον ίδιο λόγο, τα κράτη µέλη θα πρέπει,
επίσης, να προβλέψουν ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση οσάκις τα
γεγονότα αυτά διαπιστώνονται από έναν ελεγκτή κατά την εκπλήρωση της αποστολής
του σε επιχείρηση που έχει στενούς δεσµούς µε πιστωτικό ίδρυµα. Το καθήκον των
ελεγκτών να ανακοινώνουν, κατά περίπτωση, στις αρµόδιες αρχές, ορισµένα
δεδοµένα ή αποφάσεις σχετικά µε ένα ίδρυµα που διαπίστωσαν κατά την εκπλήρωση
της αποστολής τους σε µη πιστωτικό ίδρυµα, δεν θα πρέπει να µεταβάλλει αφεαυτό το
χαρακτήρα της αποστολής τους στο εν λόγω ίδρυµα, ούτε τον τρόπο µε τον οποίο
οφείλουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους έναντι του ιδρύµατος αυτού.

(28)

Προκειµένου να διασφαλίζεται η συµµόρφωση των ιδρυµάτων, των οργάνων
διοίκησης αυτών και των µελών των διοικητικών οργάνων των ιδρυµάτων προς τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων] και να εξασφαλίζεται ότι τα ιδρύµατα θα τυγχάνουν παρόµοιας
µεταχείρισης σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη µέλη να
θεσπίσουν διοικητικές κυρώσεις και µέτρα που θα είναι αποτελεσµατικά, αναλογικά
και αποτρεπτικά. Συνεπώς, οι διοικητικές κυρώσεις και µέτρα που θα θεσπιστούν από
τα κράτη µέλη θα πρέπει να πληρούν ορισµένες ουσιώδεις απαιτήσεις σε σχέση µε τα
πρόσωπα προς τα οποία θα απευθύνονται, τα κριτήρια που θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη κατά την επιβολή ορισµένης κύρωσης ή µέτρου, τη δηµοσίευση των
επιβληθεισών κυρώσεων ή µέτρων, τις βασικές εξουσίες επιβολής κυρώσεων και τα
επίπεδα των διοικητικών χρηµατικών προστίµων.
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(29)

Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την εξουσία να επιβάλλουν
χρηµατικά πρόστιµα που να είναι αρκετά υψηλά ώστε να αντισταθµίζουν τα
αναµενόµενα οφέλη και να λειτουργούν αποτρεπτικά ακόµα και για τα µεγαλύτερα
ιδρύµατα και τους διευθυντές αυτών.

(30)

Για τη διασφάλιση της εφαρµογής των κυρώσεων µε συνέπεια σε όλα τα κράτη µέλη
όσον αφορά τον καθορισµό του είδους διοικητικών κυρώσεων ή µέτρων και του
ύψους των διοικητικών χρηµατικών προστίµων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να οφείλουν
να διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες.

(31)

Για να διασφαλιστεί η αποτρεπτική αξία των κυρώσεων στο ευρύτερο κοινό, οι
κυρώσεις πρέπει υπό φυσιολογικές συνθήκες να δηµοσιοποιούνται, εκτός από κάποιες
σαφώς καθορισµένες περιπτώσεις.

(32)

Για τον εντοπισµό ενδεχόµενων παραβάσεων, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν
τις απαραίτητες ερευνητικές εξουσίες και να θεσπίσουν µηχανισµούς που να
ενθαρρύνουν την καταγγελία ενδεχόµενων ή υπαρχουσών παραβάσεων. Οι
µηχανισµοί αυτοί θα πρέπει να εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη επαρκών µέτρων
διασφάλισης των κατηγορουµένων.

(33)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναφέρεται τόσο στις διοικητικές κυρώσεις όσο και
στα διοικητικά µέτρα, ώστε να καλύπτει όλες τις ενέργειες που θα πραγµατοποιούνται
µετά τη συντέλεση κάποιας παράβασης και που θα αποσκοπούν στην αποτροπή
περαιτέρω παραβάσεων, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισµού τους ως κυρώσεων ή ως
µέτρων βάσει του εθνικού δικαίου.

(34)

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων του δικαίου των
κρατών µελών σχετικά µε ποινικές κυρώσεις.

(35)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι
επιχειρήσεις επενδύσεων διαθέτουν εσωτερικά κεφάλαια τα οποία επαρκούν από
πλευράς ποσότητας, ποιότητας και κατανοµής για τους κινδύνους τους οποίους έχουν
αναλάβει ή τους οποίους ενδεχοµένως να αναλάβουν. Συνεπώς, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων
διαθέτουν στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση της
επάρκειας των εσωτερικών τους κεφαλαίων.

(36)

Στις αρµόδιες αρχές θα πρέπει να ανατεθεί η αρµοδιότητα της διασφάλισης της καλής
οργάνωσης και της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων των ιδρυµάτων, λαµβάνοντας
υπόψη τους κινδύνους τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδεχοµένως να
αναλάβουν τα ιδρύµατα. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
µπορούν επίσης να λαµβάνουν υπόψη τους κινδύνους στους οποίους είναι
εκτεθειµένο µέρος των ισολογισµών των ιδρυµάτων, προκειµένου να
προσδιορίζουν το ύψος των επαρκών ιδίων κεφαλαίων.

(37)

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα που αναπτύσσουν
δραστηριότητα σε περισσότερα κράτη µέλη δεν φέρουν δυσανάλογα βάρη λόγω του
ότι οι αρµόδιες αρχές των µεµονωµένων κρατών µελών συνεχίζουν να είναι
υπεύθυνες για την άδεια λειτουργίας και την εποπτεία, είναι σηµαντικό να δοθεί
ώθηση στη συνεργασία µεταξύ αρµοδίων αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να
ενισχυθεί ο ρόλος του φορέα ενοποιηµένης εποπτείας που είναι αρµόδιος για την
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εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση. Η ΕΑΤ θα πρέπει να υποστηρίξει και να ενισχύσει τη
συνεργασία αυτή.
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(38)

Για να διασφαλιστεί η ολοκληρωµένη πειθαρχία της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση,
οι αρµόδιες αρχές είναι σκόπιµο να εκδώσουν στοιχεία σχετικά µε τη συνέχιση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων
επενδύσεων. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι αρκετά ώστε να επιτρέπουν τη
σύγκριση των προσεγγίσεων των διαφόρων αρµόδιων αρχών των κρατών µελών και
να συµπληρώνουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισµό σχετικά µε την
δηµοσιοποίηση τεχνικών στοιχείων εκ µέρους των ιδρυµάτων.

(39)

Η εποπτεία των ιδρυµάτων σε ενοποιηµένη βάση στοχεύει στην προστασία των
συµφερόντων των καταθετών και των επενδυτών των ιδρυµάτων και στην
εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Η εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση, προκειµένου να είναι αποτελεσµατική, θα πρέπει συνεπώς να
εφαρµόζεται σε όλους τους τραπεζικούς οµίλους, ακόµη και στις περιπτώσεις όπου η
µητρική επιχείρηση δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα ή επιχείρηση επενδύσεων. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να παρέχουν στις αρµόδιες αρχές τα απαραίτητα νοµικά µέσα για την
άσκηση της εν λόγω εποπτείας.

(40)

Όσον αφορά τους οµίλους µε ποικίλες δραστηριότητες η µητρική επιχείρηση των
οποίων ελέγχει τουλάχιστον µία θυγατρική, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε
θέση να εκτιµούν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύµατος ή της
επιχείρησης επενδύσεων στο πλαίσιο αυτών των οµίλων. Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει
τουλάχιστον να διαθέτουν τα µέσα για να λαµβάνουν από όλες τις επιχειρήσεις του
οµίλου τις αναγκαίες προς εκτέλεση της αποστολής τους πληροφορίες. Οι αρµόδιες
εποπτικές αρχές των διαφόρων χρηµατοπιστωτικών τοµέων θα πρέπει να
συνεργάζονται όταν πρόκειται για επιχειρηµατικούς οµίλους που ασκούν ποικίλες
χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες.

(41)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση ή να αποσύρουν την
άδεια λειτουργίας τραπεζών από ορισµένες µορφές οµίλων επιχειρήσεων τις οποίες
θεωρούν ακατάλληλες για την άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων, επειδή δεν είναι
δυνατόν να ασκείται κατά τρόπο ικανοποιητικό η εποπτεία των εν λόγω
δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις
απαραίτητες εξουσίες προκειµένου να διασφαλιστεί η υγιής και συνετή διαχείριση
των πιστωτικών ιδρυµάτων.

(42)

Οι εντολές των αρµόδιων αρχών θα πρέπει να λαµβάνουν δεόντως υπόψη την
ενωσιακή διάσταση. Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει συνεπώς να λαµβάνουν υπόψη την
επίδραση των αποφάσεών τους στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
όλων των άλλων κρατών µελών. Υπό την επιφύλαξη της εθνικής νοµοθεσίας, η αρχή
αυτή θα πρέπει να συµβάλλει στη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
και δεν θα πρέπει να δεσµεύει νοµικά τις αρµόδιες αρχές να επιτύχουν κάποιο
συγκεκριµένο αποτέλεσµα.

(43)

Αδυναµίες σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης σε σειρά ιδρυµάτων έχουν συµβάλει
στην υπερβολική και αλόγιστη ανάληψη κινδύνων στον τραπεζικό τοµέα, γεγονός που
οδήγησε στη χρεοκοπία µεµονωµένων ιδρυµάτων και σε συστηµικά προβλήµατα στα
κράτη µέλη και παγκοσµίως. Ο πολύ γενικός χαρακτήρας των διατάξεων περί
εταιρικής διακυβέρνησης των ιδρυµάτων και η µη δεσµευτική φύση ουσιαστικού
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µέρους του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο στηρίζεται βασικά σε
εθελοντικούς κώδικες δεοντολογίας, δεν διευκόλυναν την αποτελεσµατική εφαρµογή
ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης από τα ιδρύµατα. Η έλλειψη
αποτελεσµατικών ελέγχων και εξισορροπήσεων εντός των ιδρυµάτων οδήγησε στην
έλλειψη αποτελεσµατικής εποπτείας των διοικητικών αποφάσεών τους, γεγονός που
ενίσχυσε τις βραχυπρόθεσµου ορίζοντα και υπερβολικά επικίνδυνες στρατηγικές
διοίκησής τους. Ο ασαφής ρόλος των αρµόδιων αρχών αναφορικά µε τον έλεγχο των
συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης στα ιδρύµατα δεν επέτρεψε τον επαρκή έλεγχο
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών διαδικασιών διακυβέρνησης.

EL

(44)

Προκειµένου να αντιµετωπίζονται οι δυνητικά επιζήµιες συνέπειες των
κακοσχεδιασµένων ρυθµίσεων εταιρικής διακυβέρνησης στην ορθή διαχείριση των
κινδύνων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αρχές και κανόνες που να
διασφαλίζουν τον αποτελεσµατικό έλεγχο εκ µέρους των οργάνων διοίκησης, να
προάγουν µια ορθή νοοτροπία αντιµετώπισης των κινδύνων σε όλα τα επίπεδα των
πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων καθώς και να επιτρέπουν
στις αρµόδιες αρχές να παρακολουθούν την επάρκεια των εσωτερικών ρυθµίσεων
διακυβέρνησης. Οι εν λόγω αρχές και κανόνες θα πρέπει να ισχύουν λαµβανοµένων
υπόψη της φύσης, της έκτασης και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων των
ιδρυµάτων.

(45)

Για την αποτελεσµατική παρακολούθηση των δράσεων διαχείρισης και των
αποφάσεων, το διοικητικό όργανο ενός ιδρύµατος θα πρέπει να αφιερώνει επαρκή
χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του και να είναι σε θέση να κατανοεί την
επιχειρηµατική δραστηριότητα του ιδρύµατος, τους βασικούς κινδύνους στους
οποίους είναι εκτεθειµένο, τις επιπτώσεις της εν λόγω δραστηριότητας και τη
στρατηγική κινδύνου. Η ταυτόχρονη κατοχή ενός τόσο µεγάλου αριθµού θέσεων σε
διοικητικά συµβούλια θα εµπόδιζε ένα µέλος του διοικητικού οργάνου να διαθέσει
επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση του εν λόγω εποπτικού ρόλου. Συνεπώς, είναι
απαραίτητο να περιοριστεί ο αριθµός των εντολών που µπορούν να ανατίθενται
ταυτόχρονα σε ένα µέλος του διοικητικού οργάνου ενός ιδρύµατος σε διαφορετικές
οντότητες.

(46)

Η έλλειψη παρακολούθησης των αποφάσεων της διοίκησης από τα διοικητικά
συµβούλια οφείλεται εν µέρει στο φαινόµενο της συναινετικής οµαδικής σκέψης
(groupthink). Ένα από τα αίτια αυτού του φαινοµένου είναι η οµοιοµορφία στη
σύνθεση των διοικητικών συµβουλίων. Για την αποφυγή αυτής της «οµαδικής
σκέψης» και την προαγωγή του κριτικού ελέγχου, τα διοικητικά όργανα των
ιδρυµάτων θα πρέπει εποµένως να εµφανίζουν επαρκή ποικιλοµορφία σε ό,τι αφορά
την ηλικία, το φύλο, την γεωγραφική καταγωγή και το εκπαιδευτικό και
επαγγελµατικό υπόβαθρο των µελών τους, ώστε να συµπεριλαµβάνουν ποικιλία
απόψεων και εµπειριών. Η ισόρροπη συµµετοχή των δύο φύλων είναι ιδιαίτερα
σηµαντική, ώστε να αντανακλάται επαρκώς ο πληθυσµός. Η µεγαλύτερη
ποικιλοµορφία των συµβουλίων εξασφαλίζει αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση
της διαχείρισης και, συνεπώς, συµβάλλει στη βελτίωση της εποπτείας των κινδύνων
και την ανθεκτικότητα των ιδρυµάτων. Ως εκ τούτου, η ποικιλοµορφία θα πρέπει να
αποτελεί ένα από τα κριτήρια για τη σύνθεση των διοικητικών συµβουλίων.

(47)

Οι πολιτικές αποδοχών που ενθαρρύνουν την υπερβολική ανάληψη κινδύνων µπορούν
να υπονοµεύσουν την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων από τα
πιστωτικά ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Η Οµάδα των Είκοσι (G-20)
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δεσµεύθηκε να εφαρµόσει τις αρχές για την ορθή εφαρµογή των πολιτικών αποδοχών
και τα εκτελεστικά πρότυπα του Συµβουλίου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(αρχές και πρότυπα ΣΧΣ), που αντιµετωπίζουν τις δυνητικά επιζήµιες συνέπειες των
ελλιπώς καθορισµένων πολιτικών αποδοχών στην ορθή διαχείριση των κινδύνων και
ελέγχουν τις συµπεριφορές ανάληψης κινδύνων από άτοµα. Η παρούσα οδηγία
στοχεύει στην εφαρµογή διεθνών αρχών και προτύπων στο ευρωπαϊκό επίπεδο, δια
της θέσπισης ρητής υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων να καταρτίζουν και να διατηρούν, για κατηγορίες προσωπικού του οποίου
οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο επί του προφίλ κινδύνου
των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, πολιτικές και πρακτικές
αποδοχών που να συνάδουν προς τις αρχές µιας αποτελεσµατικής διαχείρισης
κινδύνων.

EL

(48)

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις
επενδύσεων ακολουθούν ορθές πολιτικές αποδοχών, προσήκει να καθοριστούν σαφείς
αρχές περί της διακυβέρνησης και περί της δοµής των πολιτικών αποδοχών τους.
Ιδίως, οι πολιτικές αποδοχών θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τη διάθεση για ανάληψη
κινδύνων, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του πιστωτικού ιδρύµατος ή
της επιχείρησης επενδύσεων. Προς τον σκοπό αυτόν, η αξιολόγηση των
συνδεδεµένων µε τις επιδόσεις συνιστωσών των αποδοχών θα πρέπει να βασίζεται σε
πιο µακροπρόθεσµες επιδόσεις και να λαµβάνει υπόψη τους υφιστάµενους κινδύνους
που σχετίζονται µε τις επιδόσεις. Προκειµένου να διασφαλισθεί η ενσωµάτωση του
σχεδιασµού των πολιτικών αποδοχών στη διαχείριση των κινδύνων του πιστωτικού
ιδρύµατος ή της επιχείρησης επενδύσεων, το διοικητικό όργανο κάθε πιστωτικού
ιδρύµατος ή επιχείρησης επενδύσεων θα πρέπει, κατά την άσκηση της εποπτικής του
αρµοδιότητας, να υιοθετεί και, περιοδικά, να αναθεωρεί τις εφαρµοζόµενες πολιτικές.
Οι διατάξεις που αφορούν τις αποδοχές περιλαµβάνουν διαφορές µεταξύ
διαφορετικών ειδών πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων κατ'
αναλογία, σύµφωνα µε το µέγεθος, την εσωτερική τους οργάνωση καθώς και µε τη
φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους, ιδίως καθώς
µπορεί να µην είναι αναλογική η συµµόρφωση ορισµένων επιχειρήσεων επενδύσεων
προς όλες τις αρχές.

(49)

Καθώς οι κακοσχεδιασµένες πολιτικές αποδοχών και τα µη ενδεδειγµένα συστήµατα
κινήτρων µπορούν να αυξήσουν σε αδικαιολόγητο βαθµό τους κινδύνους στους
οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων, θα πρέπει
να αναλαµβάνονται αµελλητί δράσεις αντιµετώπισης της κατάστασης και, εφόσον
απαιτείται, διορθωτικά µέτρα. Συνεπώς, χρειάζεται να διασφαλίζεται ότι οι αρµόδιες
αρχές διαθέτουν την εξουσία να επιβάλλουν επί των σχετικών οντοτήτων ποιοτικά και
ποσοτικά µέτρα τα οποία θα είναι σχεδιασµένα κατά τρόπο ώστε να αντιµετωπίζουν
τα προβλήµατα που θα έχουν εντοπισθεί κατά τον εποπτικό έλεγχό τους σε σχέση µε
τις πολιτικές αποδοχών.

(50)

Οι διατάξεις που αφορούν τις αποδοχές δεν πρέπει να θίγουν την πλήρη άσκηση των
θεµελιωδών δικαιωµάτων που διασφαλίζονται από το άρθρο 153 παράγραφος 5 της
ΣΛΕΕ, τις γενικές αρχές του εθνικού δικαίου περί συµβάσεων και εργατικού δικαίου,
τη νοµοθεσία για τα δικαιώµατα και τη συµµετοχή των µετόχων και τις γενικές
αρµοδιότητες των διοικητικών οργάνων του υπόψη ιδρύµατος, καθώς και τα
δικαιώµατα, όπου ενδείκνυται, των κοινωνικών εταίρων να συνάπτουν και να
εφαρµόζουν συλλογικές συµβάσεις, σύµφωνα µε τα εθνικά δίκαια και πρακτικές.
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(51)

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς θα
πρέπει να βασίζονται σε εξωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας µόνο
στον βαθµό που αυτό θα είναι αναγκαίο. Στην περίπτωση που ο πιστωτικός κίνδυνος
είναι ουσιώδης, τα ιδρύµατα θα πρέπει, συνεπώς, να επιδιώκουν γενικώς να
εφαρµόζουν προσεγγίσεις που θα στηρίζονται σε εσωτερικές αξιολογήσεις ή
εσωτερικά µοντέλα. Ωστόσο, συνήθεις προσεγγίσεις που στηρίζονται σε εξωτερικές
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται στις
περιπτώσεις που ο πιστωτικός κίνδυνος είναι λιγότερο ουσιώδης, περίπτωση που
συνήθως συντρέχει για τα λιγότερο πολυσύνθετα ιδρύµατα, για τις µη ουσιώδεις
κλάσεις ανοιγµάτων και οσάκις η χρήση εσωτερικών µεθόδων θα ήταν υπερβολικά
επαχθής.

(52)

Ως προς την εποπτεία της ρευστότητας, η ευθύνη θα πρέπει να εναπόκειται στο
κράτος µέλος καταγωγής από τη στιγµή που θα ισχύουν λεπτοµερή κριτήρια για τις
απαιτήσεις κάλυψης της ρευστότητας. Είναι εποµένως απαραίτητη η επίτευξη του
συντονισµού εποπτείας σε αυτόν το τοµέα για να τεθεί σε λειτουργία εποπτεία από το
κράτος µέλος καταγωγής µέχρι τότε. Προκειµένου να διασφαλιστεί αποτελεσµατική
εποπτεία, οι αρχές του κράτους καταγωγής και του κράτους υποδοχής θα πρέπει να
συνεργάζονται περαιτέρω στον τοµέα της ρευστότητας.

(53)

Αν σε έναν όµιλο τα ρευστά διαθέσιµα ορισµένου ιδρύµατος διατεθούν, υπό ακραίες
συνθήκες, για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας κάποιου άλλου µέλους του ίδιου
οµίλου, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να εξαιρούν το ίδρυµα από τις απαιτήσεις
κάλυψης ρευστότητας και θα πρέπει, αντ’ αυτού, να εφαρµόζουν τις εν λόγω
απαιτήσεις σε ενοποιηµένη βάση.

(54)

Τυχόν µέτρα που θα έχουν ληφθεί σύµφωνα µε την οδηγία 2001/24/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Απριλίου 200121, για την
εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων, δεν θα πρέπει να
συγκρούονται µε µέτρα ληφθέντα στη βάση της παρούσας οδηγίας. Τα µέτρα
εποπτείας δεν θα πρέπει να οδηγούν σε διακριτική µεταχείριση µεταξύ πιστωτών από
διαφορετικά κράτη µέλη.

(55)

Εν όψει της οικονοµικής κρίσης και των φιλοκυκλικών µηχανισµών που συνέβαλαν
στο ξέσπασµά της και επιδείνωσαν τις συνέπειές της, το FSB, η Επιτροπή της
Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision –
BCBS) και οι G20 έχουν υποβάλει συστάσεις για τη µείωση των φιλοκυκλικών
επιπτώσεων των χρηµατοπιστωτικών κανονισµών. Το ∆εκέµβριο του 2010 η
Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία εξέδωσε νέα παγκόσµια
κανονιστικά πρότυπα για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών,
συµπεριλαµβανοµένων και κανόνων που απαιτούν την τήρηση της διατήρησης
κεφαλαίου και των αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεµάτων ασφαλείας.

(56)

Εποµένως, θα ήταν σκόπιµο να απαιτείται από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις
επιχειρήσεις επενδύσεων να τηρούν, επιπρόσθετα στις άλλες απαιτήσεις ιδίων
κεφαλαίων, απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου και αντικυκλικό κεφαλαιακό
απόθεµα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι
επιχειρήσεις επενδύσεων συγκεντρώνουν επαρκή κεφαλαιακή βάση σε περιόδους
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οικονοµικής ανάπτυξης για να αντέχουν ζηµίες σε περιόδους κινδύνου. Το
Αντικυκλικό Κεφαλαιακό Απόθεµα Ασφαλείας θα συγκεντρώνεται όταν η συνολική
πιστωτική επέκταση κρίνεται ότι συνδέεται µε τη συγκέντρωση συστηµικού κινδύνου
και θα αντλείται σε περιόδους κρίσης.

EL

(57)

Για να διασφαλιστεί ότι τα αντικυκλικά αποθέµατα ασφαλείας αντικατοπτρίζουν
σωστά τον κίνδυνο αυξηµένης πιστωτικής επέκτασης που αντιµετωπίζει ο τραπεζικός
κλάδος τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να
υπολογίζουν τα αποθέµατα ασφαλείας ειδικά για το ίδρυµά τους ως σταθµισµένο µέσο
των ποσοστών αντικυκλικών αποθεµάτων ασφαλείας που ισχύουν για τις χώρες στις
οποίες βρίσκεται η έκθεσή τους σε πιστωτικό κίνδυνο. Εποµένως, κάθε κράτος µέλος
πρέπει να ορίζει µια αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τον καθορισµό σε τριµηνιαία
βάση του επιπέδου του ποσοστού Αντικυκλικού Κεφαλαιακού Αποθέµατος ασφαλείας
για εκθέσεις σε κίνδυνο εντός του συγκεκριµένου κράτους µέλους. Το εν λόγω
ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ανάπτυξη των
επιπέδων πίστωσης και τυχόν αλλαγές στη σχέση της πίστωσης προς το ΑΕΠ στο
συγκεκριµένο κράτος µέλος, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες µεταβλητές που αφορούν
κινδύνους για την χρηµατοοικονοµική σταθερότητα.

(58)

Για την προώθηση της διεθνούς συνέπειας στον καθορισµό ποσοστών Αντικυκλικών
Κεφαλαιακών Αποθεµάτων Ασφαλείας, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική
Εποπτεία (BCBS) έχει αναπτύξει µεθοδολογία βάσει της σχέσης των πιστώσεων προς
το ΑΕΠ. Αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως κοινό σηµείο εκκίνησης για τις
αποφάσεις καθορισµού των ποσοστών αποθεµάτων ασφαλείας από τις σχετικές
εθνικές αρχές, αλλά δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αυτόµατο καθορισµό του
αποθέµατος ή να δεσµεύει τη σχετική αρχή. Συγκεκριµένα, οι εντεταλµένες αρχές θα
µπορούσαν επίσης να λαµβάνουν υπόψη διαρθρωτικές µεταβλητές και την έκθεση του
τραπεζικού τοµέα σε οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε
κινδύνους για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.

(59)

Για να επιτευχθεί η συνοχή στην εφαρµογή και να διασφαλιστεί η µακροπροληπτική
εποπτεία σε ολόκληρη την Ένωση, κρίνεται σκόπιµο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Συστηµικού Κινδύνου (ESRB) να αναπτύξει αρχές προσαρµοσµένες στην οικονοµία
της Ένωσης και να έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρµογής της. Η παρούσα
οδηγία δεν θα πρέπει να εµποδίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κίνδυνου να
προβαίνει σε ενέργειες τις οποίες κρίνει απαραίτητες βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου
2010, σχετικά µε τη µακροπροληπτική επίβλεψη του χρηµατοοικονοµικού
συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
Συστηµικού Κινδύνου22.

(60)

Κρίνεται σκόπιµο οι αποφάσεις των κρατών µελών για τα ποσοστά των αντικυκλικών
αποθεµάτων ασφαλείας να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συντονισµένες. Επ’
αυτού, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου θα µπορούσε να διευκολύνει
τις διαβουλεύσεις µεταξύ των εθνικών αρχών σχετικά µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις
αποθεµάτων ασφαλείας, αν οι εθνικές αρχές του το ζητήσουν. Για να επιτευχθεί µια
συνεκτική προσέγγιση των παραγόντων βάσει των οποίων οι εντεταλµένες αρχές
λαµβάνουν αυτές τις αποφάσεις και για να διασφαλιστεί ότι ο καθορισµός των
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ποσοστών αντικυκλικών αποθεµάτων ασφαλείας συνάδει προς τις θεµελιώδεις αρχές
της εσωτερικής αγοράς, οι εντεταλµένες αρχές οφείλουν επίσης να ενηµερώνουν
σχετικώς το ΕΣΣΚ και την ΕΑΤ όποτε λαµβάνουν υπόψη άλλες µεταβλητές πέραν της
απόκλισης της σχέσης της πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη µακροπρόθεσµη τάση της
και της σχετικής καθοδήγησης του ΕΣΣΚ και, κατά συνέπεια, καθορίζουν ένα
υψηλότερο ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας από εκείνο που θα καθόριζαν εάν δεν
λάµβαναν υπόψη τις εν λόγω µεταβλητές. Σκοπός της εν λόγω κοινοποίησης είναι η
αξιολόγηση από µέρους του ΕΣΣΚ και της ΕΑΤ της φύσης των συγκεκριµένων
µεταβλητών και της συνέπειας του καθορισµού του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας
προς τις αρχές της εσωτερικής αγοράς.

EL

(61)

Αν ένα πιστωτικό ίδρυµα ή µια επιχείρηση επενδύσεων δεν ικανοποιήσει πλήρως τις
απαιτήσεις Αποθέµατος Ασφαλείας ∆ιατήρησης Κεφαλαίου και οποιουδήποτε
πρόσθετου αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα
που να διασφαλίζουν ότι θα ανακτήσει εγκαίρως το κατάλληλο επίπεδο ιδίων
κεφαλαίων. Για τη διατήρηση κεφαλαίου, είναι σκόπιµο να επιβάλλονται αναλογικοί
περιορισµοί στην προαιρετική διανοµή κερδών, συµπεριλαµβανοµένης της καταβολής
µερισµάτων και κυµαινόµενων αµοιβών. Για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα ιδρύµατα ή
αυτές οι επιχειρήσεις έχουν αξιόπιστη στρατηγική για την ανάκτηση του κατάλληλου
επιπέδου ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να υποχρεούνται να καταρτίσουν και να
συµφωνήσουν µε τις αρµόδιες αρχές σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου το οποίο να
περιγράφει πώς θα εφαρµοστούν οι περιορισµοί διανοµής και άλλα µέτρα που το
ίδρυµα ή η επιχείρηση σκοπεύει να λάβει για να διασφαλίσει τη συµµόρφωσή του/της
µε τις πλήρεις απαιτήσεις αποθεµάτων ασφαλείας.

(62)

Τα τεχνικά πρότυπα για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν
τη συνεπή εναρµόνιση και επαρκή προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των
καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση. Ως φορέας µε υψηλό βαθµό εξειδικευµένης
τεχνογνωσίας, θα πρέπει να είναι να αποδοτικός και κατάλληλος για να εµπιστευθεί
στην ΕΑΤ την ανάπτυξη των σχεδίων κανονιστικών τεχνικών προτύπων και των
σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που δεν ενέχουν επιλογές πολιτικής, τα
οποία θα κατατεθούν στην Επιτροπή.

(63)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υιοθετήσει τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που
ανέπτυξε η ΕΑΤ στους τοµείς της παροχής άδειας λειτουργίας και της απόκτησης
ειδικών συµµετοχών σε πιστωτικά ιδρύµατα, της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ
αρµόδιων αρχών, της άσκησης των δικαιωµάτων ελεύθερης εγκατάστασης και
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, της εποπτικής συνεργασίας, της διακυβέρνησης, των
πολιτικών αποδοχών και µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυµάτων
και των επιχειρήσεων επενδύσεων, της εποπτείας εταιρειών χρηµατοπιστωτικών
συµµετοχών και της εποπτικής εξέτασης µε τη µορφή πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση
σύµφωνα µε το άρθρο 290 ΣΛΕΕ και τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010.

(64)

Επίσης, πρέπει να δοθεί η εξουσία στην Επιτροπή να υιοθετεί εκτελεστικά τεχνικά
πρότυπα στους τοµείς της παροχής άδειας λειτουργίας και της απόκτησης ειδικών
συµµετοχών σε πιστωτικά ιδρύµατα, της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων
αρχών, της εποπτικής συνεργασίας, ειδικών απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας και
της δηµοσιοποίησης πληροφοριών από εποπτικές αρχές µέσω εκτελεστικών πράξεων
βάσει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ και του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
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1093/2010. Στην ΕΑΤ πρέπει να ανατεθεί η κατάρτιση εκτελεστικών τεχνικών
προτύπων τα οποία θα υποβληθούν στην Επιτροπή.
(65)

Για τη διασφάλιση ενιαίων συνθηκών για την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, θα
πρέπει να µεταβιβαστούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εξουσίες
αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών
αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή23.

(66)

Προκειµένου να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα
οδηγία, πρέπει να ανατεθεί κατ’ εξουσιοδότηση στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο
290 της ΣΛΕΕ, η εξουσία έκδοσης πράξεων για την αποσαφήνιση των ορισµών και
της ορολογίας που χρησιµοποιούνται στην παρούσα οδηγία, τη διεύρυνση του
καταλόγου δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος που υπάγονται στο καθεστώς της
αµοιβαίας αναγνώρισης, τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε
υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων, και την προσαρµογή των διατάξεων που
αφορούν το εσωτερικό πλαίσιο, τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς αυτών. Έχει
ιδιαίτερη σηµασία, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, η Επιτροπή να διενεργήσει
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, συµπεριλαµβανοµένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο
εµπειρογνωµόνων.

(67)

Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων,
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

(68)

Η 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)24 είναι σχετική όταν αποκτάται
ειδική συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα.

(69)

Οι αναφορές σε ισχύοντες εθνικούς νόµους, κανονισµούς και διοικητικές διατάξεις
στις οδηγίες που καταργούνται µε την παρούσα οδηγία νοούνται ως αναφορές στην
παρούσα οδηγία.

(70)

Η οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης
Νοεµβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, την
τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και
την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ25, η 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)26, η οδηγία
2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης
Σεπτεµβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της
δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος, την τροποποίηση των οδηγιών
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2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ27, η οδηγία
2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου
2002, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών
δραστηριοτήτων28 και η οδηγία [∆ΟΕΕ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τους ∆ιαχειριστές Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων και την
τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ αναφέρονται στις διατάξεις
των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ που αφορούν τις απαιτήσεις ιδίων
κεφαλαίων και πλέον προβλέπονται στον κανονισµό [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων]. Συνεπώς, οι αναφορές στις εν λόγω οδηγίες που περιέχονται στις οδηγίες
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ νοούνται ως αναφορές στις διατάξεις που διέπουν τις
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του συγκεκριµένου κανονισµού.
(71)

Για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη τεχνικών προτύπων και να διασφαλιστεί έτσι ότι
τα ιδρύµατα που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων
εφαρµόζουν τις κατάλληλες υπολογιστικές µεθόδους για τον καθορισµό του
απαιτούµενου κεφαλαίου σε ενοποιηµένη βάση, η οδηγία 2002/87/ΕΚ πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(72)

Προκειµένου να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα η εσωτερική τραπεζική αγορά και
να υπάρχει επαρκής διαφάνεια για τους πολίτες της Ένωσης, είναι αναγκαίο οι
αρµόδιες αρχές να δηµοσιοποιούν, κατά τρόπο που να επιτρέπει αξιόπιστες
συγκρίσεις, τον τρόπο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(73)

Ως προς την εποπτεία της ρευστότητας, θα πρέπει να προβλέπεται ένα χρονικό
διάστηµα για τη µετάβαση των κρατών µελών στο κανονιστικό καθεστώς στο πλαίσιο
του οποίου θα ισχύουν λεπτοµερή κριτήρια για τις απαιτήσεις κάλυψης της
ρευστότητας.

(74)

Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών29 και ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών30, θα πρέπει να ισχύουν πλήρως για την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

(75)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι η θέσπιση κανόνων σχετικά µε
την πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και η
προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων,
δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορούν συνεπώς,
λόγω της κλίµακας και των αποτελεσµάτων της προτεινόµενης δράσης, να
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής Ένωση), η Ένωση
µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της
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Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του
ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των
στόχων αυτών.
(76)

Η υποχρέωση ενσωµάτωσης της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να
περιοριστεί στις διατάξεις που αντιπροσωπεύουν ουσιώδη µεταβολή σε σχέση µε τις
προγενέστερες οδηγίες.

(77)

Η οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας
πιστωτικών ιδρυµάτων και η οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, θα πρέπει συνεπώς να καταργηθούν.
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Τίτλος I
Αντικείµενο, πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που απαιτούν από τα κράτη µέλη την επίτευξη κοινών
αποτελεσµάτων σχετικά µε:
α)

την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων (στο εξής «ιδρύµατα»),

β)

εποπτικές αρµοδιότητες και εργαλεία για την προληπτική εποπτεία ιδρυµάτων από
αρµόδιες αρχές,

γ)

την προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων από αρµόδιες αρχές σε σχέση µε κινδύνους
µε τους οποίους δεν ασχολούνται οι ενιαίοι κανόνες που προβλέπονται στον
κανονισµό [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] και

δ)

απαιτήσεις δηµοσιοποίησης για αρµόδιες αρχές όσον αφορά την προληπτική
ρύθµιση και εποπτεία ιδρυµάτων.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

EL

1.

Το άρθρο 34 και ο Τίτλος VII, Κεφάλαιο 3, εφαρµόζονται στις χρηµατοδοτικές
εταιρείες συµµετοχών, στις εταιρείες χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών και στις
εταιρείες συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων που έχουν την έδρα τους στην
Ένωση.

2.

Τα ιδρύµατα για τα οποία η παρούσα οδηγία δεν ισχύει σύµφωνα µε την παράγραφο
3 του παρόντος άρθρου, εκτός ωστόσο των κεντρικών τραπεζών, αντιµετωπίζονται
ως χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για την εφαρµογή του άρθρου 34 και του Τίτλου
VII, Κεφάλαιο 3.

3.

Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρµογή ως προς:
(1)

την πρόσβαση στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων επενδύσεων στο βαθµό
που ρυθµίζεται από την οδηγία 2004/39/ΕΚ,

(2)

τις κεντρικές τράπεζες,
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(3)

τα γραφεία ταχυδροµικών επιταγών,

(4)

στο Βέλγιο, το «Institut de Réescompte et de Garantie/Herdiscontering- en
Waarborginstituut»,

(5)

στη ∆ανία, το «Dansk Eksportfinansieringsfond», το «Danmarks Skibskredit
A/S» και το «KommuneKredit»,

(6)

στη Γερµανία, την «Kreditanstalt für Wiederaufbau», τους οργανισµούς οι
οποίοι αναγνωρίζονται, στο πλαίσιο του «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz»,
ως όργανα της εθνικής πολιτικής στον στεγαστικό τοµέα και οι τραπεζικές
εργασίες των οποίων δεν συνιστούν την κύρια δραστηριότητα, καθώς και τους
οργανισµούς οι οποίοι, δυνάµει του νόµου αυτού, αναγνωρίζονται ως
κοινωφελείς στεγαστικοί οργανισµοί,

(7)

στην Ελλάδα, το «Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων»,

(8)

στην Ισπανία, το «Instituto de Crédito Oficial»,

(9)

στη Γαλλία, την «Caisse des dépôts et consignations»,

(10) στην Ιρλανδία, τις «credit unions» και τις «friendly societies»,
(11) στην Ιταλία, την «Cassa depositi e prestiti»,
(12) στη Λετονία, τους «krājaizdevu sabiedrības», επιχειρήσεις που αναγνωρίζονται
βάσει του «krājaizdevu sabiedrību likums» ως συνεταιριστικές επιχειρήσεις
που παρέχουν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες µόνον στα µέλη τους,
(13) στη Λιθουανία, τους «kredito unijos» πέραν της «Centrinė kredito unija»,
(14) στην Ουγγαρία, τη «Magyar Fejlesztési Bank Rt.» και τη «Magyar ExportImport Bank Rt.»,
(15) στις
Κάτω
Χώρες,
τη
«Nederlandse
Investeringsbank
voor
Ontwikkelingslanden NV», τη «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij»,
τη «NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering»
και την «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»,
(16) στην Αυστρία, τις επιχειρήσεις που αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς
οικοδοµικοί συνεταιρισµοί και την «Österreichische Kontrollbank AG»,
(17) στην Πολωνία, τη «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kreditowe» και
την «Bank Gospodarstwa Krajowego»,
(18) στην Πορτογαλία, τις «Caixas Económicas» που υφίστανται από την 1η
Ιανουαρίου 1986, µε εξαίρεση εκείνες που έχουν τη µορφή ανωνύµων
εταιρειών καθώς και την «Caixa Económica Montepio Geral»,
(19) στη Φινλανδία, την «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt
samarbete AB» και την «Finnvera Oyj/Finnvera Abp»,
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(20) στη Σουηδία, τη «Svenska Skeppshypotekskassan»,
(21) στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη «National Savings Bank», την «Commonwealth
Development Finance Company Ltd», την «Agricultural Mortgage Corporation
Ltd», τη «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», τους «Crown
Agents for overseas governments and administrations», τις «credit unions» και
τις «municipal banks»,
(22) στη Σλοβενία, τη «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana».
Άρθρο 3
Απαγόρευση σε επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυµάτων της δραστηριότητας αποδοχής
καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό
1.

Τα κράτη µέλη απαγορεύουν σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δεν είναι πιστωτικά
ιδρύµατα να ασκούν, κατ' επάγγελµα, τη δραστηριότητα της αποδοχής καταθέσεων ή
άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό.

2.

Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για την αποδοχή καταθέσεων ή άλλων κεφαλαίων
επιστρεπτέων από ένα κράτος µέλος, από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ενός
κράτους µέλους, ή από δηµόσιους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους είναι µέλη
ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, καθώς και για τις περιπτώσεις που αναφέρονται
ρητά από τις εθνικές ή κοινοτικές νοµοθεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι
δραστηριότητες αυτές υπόκεινται σε κανόνες και ελέγχους που αφορούν την
προστασία των καταθετών και των επενδυτών και εφαρµόζονται στις περιπτώσεις
αυτές.
Άρθρο 4
Ορισµοί

EL

1.

Ισχύουν οι ορισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων].

2.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν επίσης οι κάτωθι ορισµοί:

α)

«Επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών»: επιχείρηση της οποίας η κύρια
δραστηριότητα συνίσταται στην κατοχή ή διαχείριση ακινήτων, στην διαχείριση
υπηρεσιών πληροφορικής, ή σε κάθε άλλη παρεµφερή δραστηριότητα βοηθητικού
χαρακτήρα σε σχέση µε την κύρια δραστηριότητα ενός ή περισσότερων πιστωτικών
ιδρυµάτων.

β)

«Κίνδυνος υπερβολικής µόχλευσης»: ο κίνδυνος που απορρέει από το ευάλωτο
ορισµένου ιδρύµατος λόγω µόχλευσης ή ενδεχόµενης µόχλευσης που ενδέχεται να
απαιτεί ακούσια διορθωτικά µέτρα στο επιχειρηµατικό σχέδιό του,
περιλαµβανοµένης της υπό πίεση πώλησης στοιχείων ενεργητικού που µπορεί να
οδηγήσει σε ζηµίες ή σε αναπροσαρµογές της αξίας των λοιπών στοιχείων του
ενεργητικού του.
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γ)
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«Εσωτερικές µέθοδοι»: οι µέθοδοι που αναφέρονται στα άρθρα 138 παράγραφος 1,
216, 220, 301 παράγραφος 2, 277, 352 και 254 παράγραφος 3 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων].
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Τίτλος II
Αρµόδιες αρχές
Άρθρο 5
Ορισµός και εξουσίες των αρµόδιων αρχών

EL

1.

Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρµόδιες για την εκτέλεση των
καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ενηµερώνουν δε σχετικά την
Επιτροπή και την ΕΑΤ, αναφέροντας κάθε ενδεχόµενο καταµερισµό καθηκόντων.

2.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές παρακολουθούν τις
δραστηριότητες των ιδρυµάτων, ούτως ώστε να αξιολογούν τη συµµόρφωσή τους
προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων].

3.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι θα θεσπιστούν µέτρα που να επιτρέπουν στις
αρµόδιες αρχές να λαµβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την αξιολόγηση
της συµµόρφωσης των ιδρυµάτων προς τις εν λόγω απαιτήσεις.

4.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές διαθέτουν την
εµπειρογνωµοσύνη, τους πόρους, την επιχειρησιακή ικανότητα και την ανεξαρτησία
που απαιτούνται για την επιτέλεση των εποπτικών και ανακριτικών καθηκόντων
τους που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στον κανονισµό [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων]. Στις αρµόδιες αρχές παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας
και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

5.

Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα να παρέχουν στις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών καταγωγής τους όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση
της συµµόρφωσής τους µε τους κανόνες που υιοθετούνται σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία και τον κανονισµό [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]. Επίσης, τα κράτη
µέλη διασφαλίζουν ότι οι µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου και οι διοικητικές και
λογιστικές διαδικασίες των ιδρυµάτων επιτρέπουν πάντοτε την επαλήθευση της
συµµόρφωσής τους µε αυτούς τους κανόνες.

6.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα καταγράφουν όλες τις συναλλαγές
τους και τα συστήµατα και τις διαδικασίες εγγράφων που σχετίζονται µε την
παρούσα οδηγία και τον κανονισµό [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], ούτως
ώστε οι αρµόδιες αρχές να µπορούν να ελέγξουν τη συµµόρφωση των ιδρυµάτων µε
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων] ανά πάσα στιγµή.
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Άρθρο 6
Συντονισµός εντός των κρατών µελών
Όταν κράτη µέλη διαθέτουν πλείονες αρµόδιες αρχές για την προληπτική εποπτεία των
πιστωτικών ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων,
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για τον µεταξύ τους συντονισµό.
Άρθρο 7
Συνεργασία µε την ΕΑΤ
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη τη σύγκλιση
όσον αφορά τα χρησιµοποιούµενα εποπτικά εργαλεία και τις εποπτικές πρακτικές κατά την
εφαρµογή των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών απαιτήσεων που θεσπίζονται µε
βάση την παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι:
α)

οι αρµόδιες αρχές συµµετέχουν στις δραστηριότητες της ΕΑΤ·

β)

οι αρµόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να ακολουθούν τις
κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις που εκδίδονται από την ΕΑΤ σύµφωνα µε το
άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·

γ)

οι εθνικοί όροι εντολής των αρµόδιων αρχών δεν τις εµποδίζουν να εκτελούν τα
καθήκοντά τους ως µέλη της ΕΑΤ ή βάσει της παρούσας οδηγίας και του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων].
Άρθρο 8
Ευρωπαϊκή διάσταση της εποπτείας

Κατά την άσκηση των γενικών καθηκόντων τους, οι αρµόδιες αρχές κάθε κράτους µέλους
εκτιµούν δεόντως τον ενδεχόµενο αντίκτυπο των αποφάσεών τους στη σταθερότητα του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος όλων των άλλων εµπλεκοµένων κρατών µελών και, ιδίως,
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες τη δεδοµένη
στιγµή.
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Τίτλος III
Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών
ιδρυµάτων
Κεφάλαιο 1
Γενικές απαιτήσεις πρόσβασης στη δραστηριότητα πιστωτικών
ιδρυµάτων
Άρθρο 9
Άδεια λειτουργίας
1.

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας προ της ενάρξεως των δραστηριοτήτων τους. Με την επιφύλαξη των
άρθρων 10 έως 14, καθορίζουν τις απαιτήσεις για αυτήν την άδεια και ενηµερώνουν
την ΕΑΤ.

2.

Η ΕΑΤ αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τα εξής:
α)

διευκρίνιση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στις αρµόδιες αρχές
µε την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυµάτων,
συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος δραστηριοτήτων που προβλέπεται
στο άρθρο 10·

β)

διευκρίνιση των όρων συµµόρφωσης προς την απαίτηση του άρθρου 13·

γ)

διευκρίνιση των απαιτήσεων που ισχύουν για τους µετόχους και τα µέλη µε
ειδικές συµµετοχές·

δ)

διευκρίνιση των εµποδίων που ενδέχεται να παρακωλύσουν την ουσιαστική
άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της αρµόδιας αρχής, όπως προβλέπει το
άρθρο 14.

Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου σύµφωνα µε
τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
3.

EL

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει τυποποιηµένα έντυπα, υποδείγµατα και διαδικασίες για την παροχή αυτών
των πληροφοριών.
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Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά
πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
4.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα σχέδια τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στις
παραγράφους 2 και 3 στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.
Άρθρο 10
Πρόγραµµα δραστηριότητας και οργανωτική διάρθρωση

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αίτηση αδείας λειτουργίας πρέπει να συνοδεύεται από
πρόγραµµα δραστηριότητος το οποίο θα περιλαµβάνει το είδος των σχεδιαζόµενων πράξεων
και την οργανωτική διάρθρωση του πιστωτικού ιδρύµατος.
Άρθρο 11
Οικονοµικές ανάγκες
Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν να εξετάζεται η αίτηση αδείας λειτουργίας βάσει των
οικονοµικών αναγκών της αγοράς.
Άρθρο 12
Αρχικό κεφάλαιο
1.

Χωρίς να θίγονται οι άλλες γενικές διατάξεις που απαιτούνται από τις εθνικές
νοµοθεσίες, οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας όταν το πιστωτικό
ίδρυµα δεν έχει χωριστά ίδια κεφάλαια ή όταν το αρχικό κεφάλαιο είναι µικρότερο
από 5 εκατοµµύρια ευρώ.

2.

Το αρχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει το κεφάλαιο και τα αποθεµατικά κατά την έννοια
του άρθρου 24 στοιχεία α) έως ε) του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων].

3.

Τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίζουν τη συνέχιση λειτουργίας των πιστωτικών
ιδρυµάτων τα οποία δεν πληρούν τον όρο για τα χωριστά ίδια κεφάλαια και
υφίσταντο την 15η ∆εκεµβρίου 1979. ∆ύναται να απαλλάσσουν αυτά τα πιστωτικά
ιδρύµατα από τη συµµόρφωση µε τον όρο που προβλέπεται στο άρθρο 13
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.

4.

Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω
προϋποθέσεις, να χορηγούν άδεια λειτουργίας σε ειδικές κατηγορίες πιστωτικών
ιδρυµάτων το αρχικό κεφάλαιο των οποίων είναι µικρότερο από το προβλεπόµενο
στην παράγραφο 1:
α)
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το αρχικό κεφάλαιο δεν είναι µικρότερο από 1 εκατοµµύριο ευρώ και
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β)

τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΤ
τους λόγους για τους οποίους κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής.
Άρθρο 13
Πραγµατική διοίκηση της επιχείρησης και έδρα της κεντρικής διοίκησης

1.

Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν άδεια λειτουργίας στο πιστωτικό ίδρυµα µόνο µε την
προϋπόθεση ότι δύο τουλάχιστον πρόσωπα καθορίζουν αποτελεσµατικά τον
προσανατολισµό της δραστηριότητος του πιστωτικού ιδρύµατος.
∆εν παρέχουν την άδεια λειτουργίας, όταν τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν τα
απαιτούµενα εχέγγυα ήθους ή επαρκή γνώση, ικανότητες και πείρα για την άσκηση
των καθηκόντων αυτών.

2.

Τα κράτη µέλη απαιτούν:
α)

από τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι νοµικά πρόσωπα και έχουν, σύµφωνα µε
το εθνικό τους δίκαιο, καταστατική έδρα, να βρίσκεται η έδρα της κεντρικής
τους διοίκησης στο ίδιο κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική τους
έδρα, και

β)

από τα άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, να βρίσκεται η έδρα της κεντρικής τους
διοίκησης στο κράτος µέλος το οποίο χορήγησε την άδεια λειτουργίας τους και
στο οποίο ασκούν πράγµατι δραστηριότητα.
Άρθρο 14
Μέτοχοι και εταίροι

1.

Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας που επιτρέπει την έναρξη
δραστηριότητας, σε πιστωτικό ίδρυµα εκτός εάν τους έχει προηγουµένως
γνωστοποιηθεί η ταυτότητα των µετόχων ή εταίρων, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
οι οποίοι κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ειδική συµµετοχή καθώς και το ποσοστό αυτής
της συµµετοχής.
Για τον προσδιορισµό του εάν πληρούνται τα κριτήρια για ειδική συµµετοχή,
λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου των άρθρων 9 και 10 της οδηγίας
2004/109/EΚ31, καθώς και οι όροι για την άθροιση αυτών που προβλέπονται στο
άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5 της εν λόγω οδηγίας.
Τα κράτη µέλη δεν λαµβάνουν υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου ή τις µετοχές µε
δικαίωµα ψήφου τις οποίες τυχόν κατέχουν επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά
ιδρύµατα ως αποτέλεσµα αναδοχής ή τοποθέτησης χρηµατοπιστωτικών µέσων µε
δέσµευση ανάληψης, σύµφωνα µε το σηµείο 6 του τµήµατος Α του παραρτήµατος Ι

31
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Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 2004
για την εναρµόνιση των κανόνων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά (ΕΕ L 390 της
31.12.2004, σ. 38).
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της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, υπό τον όρο ότι, τα εν λόγω δικαιώµατα, αφενός, δεν
ασκούνται ούτε χρησιµοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο µε σκοπό την παρέµβαση στη
διαχείριση του εκδότη και, αφετέρου, εφόσον µεταβιβάζονται εντός ενός έτους από
την απόκτηση.
2.

Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας εάν, ενόψει της ανάγκης να
εξασφαλισθεί η υγιής και συνετή διαχείριση του πιστωτικού ιδρύµατος, δεν έχουν
πεισθεί για την καταλληλότητα των µετόχων ή εταίρων.

3.

Όταν υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ του πιστωτικού ιδρύµατος και άλλων φυσικών
ή νοµικών προσώπων, οι αρµόδιες αρχές χορηγούν την άδεια λειτουργίας µόνον εάν
οι δεσµοί αυτοί δεν παρεµποδίζουν την σωστή εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής
τους.
Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν την άδεια εάν νοµοθετικές, κανονιστικές ή
διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα
πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, µε τα οποία το πιστωτικό ίδρυµα έχει στενούς δεσµούς,
ή δυσχέρειες σχετικές µε την εφαρµογή των υπόψη νοµοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεων, παρεµποδίζουν την σωστή εκπλήρωση της εποπτικής
αποστολής τους.
Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα να τους παρέχουν τις
πληροφορίες που ζητούν, ώστε να µπορούν οι αρχές να παρακολουθούν σε συνεχή
βάση τη συµµόρφωση µε τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
Άρθρο 15
Άρνηση χορήγησης άδειας

Σε περίπτωση που αρµόδια αρχή αποφασίσει να µην χορηγήσει την άδεια λειτουργίας,
ενηµερώνει τον αιτούντα για την απόφασή της αυτή και τους λόγους της εντός εξαµήνου από
της λήψεως της αιτήσεως ή, εάν αυτή δεν είναι πλήρης, εντός εξαµήνου από της διαβιβάσεως
υπό του αιτούντος των απαραιτήτων πληροφοριών για την απόφαση.
Απόφαση πάντως εκδίδεται εντός 12 µηνών από της λήψεως της αιτήσεως.
Άρθρο 16
Προηγούµενη διαβούλευση µε τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών
1.

EL

Η αρµόδια αρχή, προτού χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα,
συµβουλεύεται τις αρµόδιες αρχές του άλλου ενεχόµενου κράτους µέλους, στις εξής
περιπτώσεις:
α)

όταν το υπόψη πιστωτικό ίδρυµα αποτελεί θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος,

β)

όταν το υπόψη πιστωτικό ίδρυµα αποτελεί θυγατρική της µητρικής
επιχείρησης πιστωτικού ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο
κράτος µέλος, ή
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γ)

2.

3.

όταν το υπόψη πιστωτικό ίδρυµα ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που ελέγχουν πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε
άλλο κράτος µέλος.

Η αρµόδια αρχή, προτού χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα,
συµβουλεύεται την αρµόδια αρχή του ενεχοµένου κράτους µέλους η οποία είναι
υπεύθυνη για την εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων επενδύσεων
στις εξής περιπτώσεις:
α)

όταν το υπόψη πιστωτικό ίδρυµα είναι θυγατρική ασφαλιστικής επιχείρησης ή
επιχείρησης επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας στην Ένωση,

β)

όταν το υπόψη πιστωτικό ίδρυµα είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης
ασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας
στην Ένωση, ή

γ)

όταν το υπόψη πιστωτικό ίδρυµα ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που ελέγχει ασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων µε
άδεια λειτουργίας στην Ένωση.

Οι σχετικές αρµόδιες αρχές των παραγράφων 1 και 2 διαβουλεύονται µεταξύ τους,
ιδίως όταν αξιολογούν την ποιότητα των µετόχων καθώς και την εντιµότητα και την
εµπειρία των µελών του διοικητικού οργάνου που συµµετέχουν στη διαχείριση
άλλης οντότητας του ίδιου οµίλου. Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την ποιότητα των µετόχων και την εντιµότητα
και την εµπειρία των µελών του διοικητικού οργάνου που είναι σχετική για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας καθώς και για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τους
όρους λειτουργίας.
Άρθρο 17
Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος
µέλος

Τα κράτη µέλη υποδοχής δεν µπορούν να απαιτούν άδεια λειτουργίας και προικώο κεφάλαιο
για υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλα
κράτη µέλη. Η εγκατάσταση και η εποπτεία των υποκαταστηµάτων αυτών διέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 35, 36 παράγραφοι 1 έως 3, 37, 40 έως 46 και 49, 73 και 74.
Άρθρο 18
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας
Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να ανακαλούν την άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος
µόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις, ήτοι όταν το ίδρυµα:
α)

EL

δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός έτους, παραιτείται ρητώς απ' αυτήν ή
έπαυσε να ασκεί τη δραστηριότητά του για περίοδο µεγαλύτερη των έξι µηνών,
εκτός εάν το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος προβλέπει ότι στις περιπτώσεις αυτές, η
άδεια λειτουργίας παύει να ισχύει,
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β)

απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο
αντικανονικό τρόπο,

γ)

δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους του χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας,

δ)

δεν έχει πλέον επαρκή ίδια κεφάλαια ή δεν παρέχει την εγγύηση ότι δύναται να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του και ιδίως δεν εξασφαλίζει
πλέον την ασφάλεια των κεφαλαίων που του έχουν εµπιστευθεί,

ε)

υπάγεται σε µια από τις λοιπές περιπτώσεις ανακλήσεως που προβλέπονται από τις
εθνικές διατάξεις, ή

στ)

διαπράττει µία από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 1.
Άρθρο 19
Επωνυµία των πιστωτικών ιδρυµάτων

Για τους σκοπούς της άσκησης των δραστηριοτήτων τους, τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται
να χρησιµοποιούν σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης την ίδια επωνυµία που
χρησιµοποιούν στο κράτος µέλος της έδρας τους, ανεξαρτήτως των διατάξεων του κράτους
µέλους υποδοχής που αφορούν τη χρήση των λέξεων «τράπεζα», «ταµιευτήριο» ή άλλων
παροµοίων τραπεζικών επωνυµιών. Σε περίπτωση κινδύνου συγχύσεως, τα κράτη µέλη
υποδοχής δύνανται να απαιτούν, για διευκρινιστικούς λόγους, την προσθήκη επεξηγήσεως
στην επωνυµία.
Άρθρο 20
Γνωστοποίηση των χορηγήσεων και των ανακλήσεων άδειας λειτουργίας στην ΕΑΤ

EL

1.

Οι αρµόδιες αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΤ κάθε άδεια λειτουργίας που χορηγούν
σύµφωνα µε το άρθρο 9.

2.

Κατάλογος που θα περιέχει την επωνυµία κάθε πιστωτικού ιδρύµατος που έχει λάβει
άδεια λειτουργίας δηµοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ και ενηµερώνεται
τακτικά.

3.

Η αρµόδια για την ενοποιηµένη εποπτεία αρχή θα παρέχει στις ενεχόµενες αρµόδιες
αρχές και στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τον όµιλο ιδρυµάτων
σύµφωνα µε τα άρθρα 14 παράγραφος 3, 73 παράγραφος 1 και 104 παράγραφος 2,
ιδίως σχετικά µε τη νοµική και οργανωτική διάρθρωση του οµίλου και τη
διακυβέρνησή του.

4.

Η επωνυµία κάθε πιστωτικού ιδρύµατος που δεν διαθέτει το κεφάλαιο που
καθορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 ακολουθείται στον κατάλογο από σχετική
σηµείωση.

5.

Οι αρµόδιες αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΤ κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας µαζί
µε τους λόγους της απόφασης.
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Άρθρο 21
Εξαιρέσεις για πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία συνδέονται κατά τρόπο µόνιµο µε κεντρικό
οργανισµό
1.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να εξαιρούν ορισµένο πιστωτικό ίδρυµα που πληροί
τους όρους του άρθρου 9 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] από
τους όρους των άρθρων 10, 12 και 13 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισµού.

2.

Σε περίπτωση εξαίρεσης χορηγηθείσας από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], τα άρθρα 17, 33, 34,
35, 36 παράγραφοι 1 έως 3, και τα άρθρα 39 έως 46 της παρούσας οδηγίας
εφαρµόζονται στο σύνολο που αποτελείται από τον κεντρικό οργανισµό και τα
ιδρύµατα που συνδέονται µε αυτόν.

Κεφάλαιο 2
Ειδική συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα
Άρθρο 22
Κοινοποίηση και αξιολόγηση προτεινόµενων αποκτήσεων
1.

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (στο εξής
«υποψήφιος αγοραστής») το οποίο, µεµονωµένα ή σε συνεννόηση µε άλλα
πρόσωπα, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε
πιστωτικό ίδρυµα, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε
πιστωτικό ίδρυµα, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των µεριδίων
κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20, του 30
ή του 50%, ή ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση (στο
εξής «προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής»), καταρχήν απευθύνει κοινοποίηση
εγγράφως στις αρµόδιες αρχές του πιστωτικού ιδρύµατος στο οποίο επιδιώκει είτε να
αποκτήσει ειδική συµµετοχή είτε να την αυξήσει, προσδιορίζοντας το ύψος της
σκοπούµενης συµµετοχής, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες κατά το άρθρο 23
παράγραφος 4. Τα κράτη µέλη δεν απαιτείται να εφαρµόζουν το ελάχιστο όριο του
30% όταν, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ,
εφαρµόζουν το ελάχιστο όριο του ενός τρίτου.

2.

Οι αρµόδιες αρχές, αµελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός δύο εργασίµων ηµερών
από την παραλαβή της κοινοποίησης, καθώς και σε περίπτωση ενδεχόµενης
µεταγενέστερης παραλαβής των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3,
γνωστοποιούν εγγράφως στον υποψήφιο αγοραστή ότι τις παρέλαβαν.
Οι αρµόδιες αρχές διαθέτουν µέγιστη προθεσµία εξήντα εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία της γραπτής επιβεβαίωσης της παραλαβής της κοινοποίησης και όλων
των εγγράφων που τα κράτη µέλη απαιτούν να επισυνάπτονται στην κοινοποίηση
βάσει του καταλόγου που προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφος 4 (στο εξής «περίοδος
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αξιολόγησης»), προκειµένου να διενεργήσουν την αξιολόγηση που προβλέπεται στο
άρθρο 23 παράγραφος 1 (στο εξής «αξιολόγηση»).
Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν τον υποψήφιο αγοραστή, κατά την επιβεβαίωση της
παραλαβής, για την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης.
3.

Οι αρµόδιες αρχές δύνανται, εν ανάγκη, κατά την περίοδο αξιολόγησης και όχι µετά
την πεντηκοστή εργάσιµη ηµέρα της περιόδου αυτής, να ζητούν περαιτέρω
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το αίτηµα
υποβάλλεται εγγράφως και καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά
πληροφοριακά στοιχεία.
Κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας κατά την οποία ζητήθηκαν οι
πληροφορίες από τις αρµόδιες αρχές και της ηµεροµηνίας παραλαβής της απάντησης
του υποψήφιου αγοραστή, διακόπτεται η περίοδος αξιολόγησης. Η διακοπή δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι εργάσιµες ηµέρες. Οι αρµόδιες αρχές έχουν τη
διακριτική ευχέρεια να υποβάλλουν περαιτέρω αιτήµατα για τη συµπλήρωση ή τη
διευκρίνιση των πληροφοριών, τούτο όµως δεν είναι δυνατόν να συνεπάγεται
διακοπή της περιόδου αξιολόγησης.
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4.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να παρατείνουν τη διακοπή της παραγράφου 3 δεύτερο
εδάφιο έως τριάντα εργάσιµες ηµέρες, εάν ο υποψήφιος αγοραστής είναι
εγκατεστηµένος ή υπόκειται σε κανονιστικό πλαίσιο εκτός της Ένωσης, ή είναι
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο σε εποπτεία δυνάµει της παρούσας
οδηγίας ή δυνάµει των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, ή 2004/39/ΕΚ.

5.

Εάν οι αρµόδιες αρχές, µόλις ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, αποφασίσουν να
αντιταχθούν στην προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής, πρέπει να ενηµερώνουν
εγγράφως τον υποψήφιο αγοραστή, εντός δύο εργασίµων ηµερών, και χωρίς να
υπερβαίνουν την περίοδο αξιολόγησης, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασης
αυτής. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου, η δέουσα αιτιολόγηση της
απόφασης µπορεί να δηµοσιοποιείται κατόπιν αιτήµατος του υποψήφιου αγοραστή.
Αυτό δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή να προβαίνει
στην εν λόγω δηµοσιοποίηση άνευ αιτήµατος του υποψήφιου αγοραστή.

6.

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

7.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ορίζουν µέγιστη προθεσµία για την ολοκλήρωση της
προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής και να παρατείνουν την προθεσµία αυτή,
οσάκις ενδείκνυται.

8.

Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις για την κοινοποίηση στις
αρµόδιες αρχές και την έγκριση από αυτές άµεσης ή έµµεσης απόκτησης
δικαιωµάτων ψήφου ή κεφαλαίου αυστηρότερες από τις προβλεπόµενες στην
παρούσα οδηγία.

9.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καταρτίσει εξαντλητικό κατάλογο των προβλεπόµενων στο άρθρο 23 παράγραφος 4
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πληροφοριών που οι υποψήφιοι αγοραστές οφείλουν να συµπεριλάβουν στην
κοινοποίησή τους, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία των
άρθρων 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
10.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει κοινές διαδικασίες, έντυπα και υποδείγµατα για τη διαδικασία
διαβούλευσης µεταξύ των ενεχόµενων αρµόδιων υπηρεσιών κατά το άρθρο 24.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά
πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

11.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα σχέδια τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στις
παραγράφους 9 και 10 στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.
Άρθρο 23
Κριτήρια αξιολόγησης

1.

EL

Κατά την αξιολόγηση της κοινοποίησης του άρθρου 22 παράγραφος 1 και των
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3, οι αρµόδιες αρχές,
προκειµένου να εξασφαλίσουν την ορθή και συνετή διοίκηση του πιστωτικού
ιδρύµατος για το οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής, και λαµβάνοντας
υπόψη την ενδεχόµενη επιρροή του υποψήφιου αγοραστή στο πιστωτικό ίδρυµα,
αξιολογούν την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή και την ορθότητα της
προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής από χρηµατοοικονοµική άποψη, µε βάση όλα
τα ακόλουθα κριτήρια:
α)

την εντιµότητα του υποψήφιου αγοραστή·

β)

την εντιµότητα και την πείρα οποιουδήποτε προσώπου το οποίο θα διευθύνει
τις δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύµατος κατόπιν της προτεινόµενης
απόκτησης συµµετοχής·

γ)

τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, ιδίως ως προς το
είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται
από το πιστωτικό ίδρυµα για το οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής·

δ)

την ικανότητα του πιστωτικού ιδρύµατος να συµµορφώνεται και να συνεχίσει
να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει της
παρούσας οδηγίας και του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων],
και κατά περίπτωση βάσει άλλων οδηγιών, κυρίως των οδηγιών 2009/110/ΕΚ
και 2002/87/ΕΚ, ιδίως δε το κατά πόσον ο όµιλος του οποίου θα καταστεί
µέλος διαθέτει δοµή που καθιστά δυνατή τη διενέργεια αποτελεσµατικής
εποπτείας, την αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των
αρµόδιων αρχών και τον προσδιορισµό της κατανοµής των αρµοδιοτήτων
µεταξύ τους·
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ε)

το κατά πόσον υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι, σε σχέση µε την προτεινόµενη
απόκτηση συµµετοχής, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει
διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, κατά την
έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ32, ή ότι η προτεινόµενη
απόκτηση συµµετοχής είναι δυνατόν να αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.

2.

Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να αντιταχθούν στην προτεινόµενη απόκτηση
συµµετοχής µόνον εφόσον υπάρχουν βάσιµοι λόγοι γι’ αυτό, µε βάση τα κριτήρια
της παραγράφου 1 ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από τον υποψήφιο
αγοραστή δεν είναι πλήρεις.

3.

Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν εκ των προτέρων όρους όσον αφορά το ύψος της
συµµετοχής που πρέπει να αποκτηθεί, ούτε επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές τους να
εξετάζουν την προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής από πλευράς οικονοµικών
αναγκών της αγοράς.

4.

Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν κατάλογο µε τις αναγκαίες πληροφορίες για τη
διενέργεια της αξιολόγησης, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται στις αρµόδιες αρχές
κατά τη στιγµή της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1. Οι
απαιτούµενες πληροφορίες είναι ανάλογες και προσαρµοσµένες στη φύση του
υποψηφίου αγοραστή και της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής. Τα κράτη µέλη
δεν απαιτούν πληροφορίες που δεν είναι σχετικές µε την προληπτική αξιολόγηση.

5.

Παρά το άρθρο 22 παράγραφοι 2, 3 και 4, εάν κοινοποιηθούν στην αρµόδια αρχή
δύο ή περισσότερες προτάσεις για απόκτηση ή αύξηση ειδικών συµµετοχών στο ίδιο
πιστωτικό ίδρυµα, η αρµόδια αρχή αντιµετωπίζει όλους τους υποψήφιους αγοραστές
αµερόληπτα.
Άρθρο 24
Συνεργασία µεταξύ αρµόδιων αρχών

1.
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Οι οικείες αρµόδιες αρχές, κατά την αξιολόγηση της απόκτησης συµµετοχής
διαβουλεύονται εκτενώς µεταξύ τους, εφόσον ο υποψήφιος αγοραστής είναι:
α)

πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση
επενδύσεων ή εταιρεία διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος
1 σηµείο β της οδηγίας 2009/65/ΕΚ (στο εξής «εταιρεία διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ»), µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος ή σε διαφορετικό
κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής·

β)

η µητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος, ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής
επιχείρησης, επιχείρησης επενδύσεων ή εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, µε

Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15).
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άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν
στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής· ή
γ)

2.

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση επενδύσεων ή εταιρεία διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ, µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος ή σε διαφορετικό κλάδο
από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής.

Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκατέρωθεν, κάθε
ουσιαστική ή σχετική πληροφορία για την αξιολόγηση της απόκτησης. Στο πλαίσιο
αυτό, οι αρµόδιες αρχές διαβιβάζουν, εκατέρωθεν, κατόπιν αιτήµατος στις άλλες
αρµόδιες αρχές, κάθε σχετική πληροφορία και γνωστοποιούν, µε δική τους
πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικής σηµασίας πληροφορίες. Στην απόφαση της
αρµόδιας αρχής που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος
για το οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής, πρέπει να επισηµαίνονται οι τυχόν
απόψεις ή επιφυλάξεις τις οποίες εξέφρασε η αρµόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη
για την εποπτεία του υποψήφιου αγοραστή.
Άρθρο 25
Κοινοποίηση σε περίπτωση εκχώρησης

Τα κράτη µέλη απαιτούν από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο αποφάσισε να παύσει
να κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα, να απευθύνει
κοινοποίηση, καταρχάς γραπτώς στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής,
προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούµενης συµµετοχής. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
πρέπει, οµοίως, να απευθύνει κοινοποίηση στις αρµόδιες αρχές για την απόφασή του να
µειώσει την ειδική συµµετοχή του, προκειµένου η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των
µεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να µειωθεί σε λιγότερο από το κατώτατα όρια του 20, 30 ή
50% ή προκειµένου το πιστωτικό ίδρυµα να παύσει να είναι θυγατρική του. Τα κράτη µέλη
δεν απαιτείται να εφαρµόζουν το ελάχιστο όριο του 30% όταν, βάσει του άρθρου 9
παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, εφαρµόζουν το ελάχιστο όριο του ενός
τρίτου.
Άρθρο 26
Υποχρεώσεις ενηµέρωσης και κυρώσεις
1.

Τα πιστωτικά ιδρύµατα, µόλις πληροφορηθούν, αγορές ή εκχωρήσεις συµµετοχών
στο κεφάλαιό τους οι οποίες αυξάνουν ή µειώνουν τα ποσοστά συµµετοχής πάνω ή
κάτω από ένα από τα κατώτατα όρια του άρθρου 22 παράγραφος 1 και του άρθρου
25, ενηµερώνουν σχετικά τις αρµόδιες αρχές.
Τα πιστωτικά ιδρύµατα των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά του καταλόγου που πρόκειται να
δηµοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
σύµφωνα µε το άρθρο 47 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ανακοινώνουν στις αρµόδιες
αρχές, τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, τα ονόµατα των µετόχων ή εταίρων που
έχουν ειδικές συµµετοχές καθώς και τα ποσοστά των συµµετοχών αυτών, όπως

EL

51

EL

προκύπτουν, ιδίως, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την ετήσια γενική
συνέλευση των µετόχων ή εταίρων ή από τις πληροφορίες που λαµβάνονται δυνάµει
των υποχρεώσεων που υπέχουν οι εταιρείες οι µετοχές των οποίων είναι εισηγµένες
στο χρηµατιστήριο.
2.

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, σε περίπτωση που η επιρροή των προσώπων στα
οποία αναφέρεται το άρθρο 22 παράγραφος 1 είναι δυνατόν να αποβεί εις βάρος της
συνετής και χρηστής διαχείρισης του ιδρύµατος, οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν τα
κατάλληλα µέτρα για να τερµατισθεί αυτή ή κατάσταση. Στα εν λόγω µέτρα είναι
δυνατό να περιλαµβάνονται διαταγές, κυρώσεις, στο πλαίσιο των άρθρων 65 έως 69,
κατά των µελών του διοικητικού οργάνου και των διευθυνόντων ή αναστολή της
άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από µετοχές ή µερίδα που
κατέχουν οι µέτοχοι ή οι εταίροι του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος.
Παρόµοια µέτρα εφαρµόζονται κατά των φυσικών ή νοµικών προσώπων που
παραβαίνουν την υποχρέωση να ενηµερώνουν προηγουµένως τις αρχές όπως
ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 και υπό την επιφύλαξη των άρθρων 65 έως 69.
Σε περίπτωση που αποκτηθεί συµµετοχή παρά την αντίθεση των αρµοδίων αρχών,
τα κράτη µέλη, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που µπορούν να θεσπίσουν, ορίζουν
είτε την αναστολή της άσκησης των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου, είτε την
ακυρότητα ή δυνατότητα ακύρωσης των σχετικών ψήφων.
Άρθρο 27
Κριτήρια ειδικής συµµετοχής

Προκειµένου να προσδιορισθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδικής συµµετοχής στο πλαίσιο
των άρθρων 22, 25 και 26, λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου που προβλέπουν τα
άρθρα 9 και 10 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, καθώς και οι όροι για την άθροισή τους που
προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5 της εν λόγω οδηγίας.
Όταν καθορίζουν εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδικής συµµετοχής του άρθρου 26, τα κράτη
µέλη δεν λαµβάνουν υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου ή τις µετοχές µε δικαίωµα ψήφου τις
οποίες κατέχουν επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύµατα ως αποτέλεσµα αναδοχής
ή/και τοποθέτησης χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης, σύµφωνα µε το
σηµείο 6 του τµήµατος Α του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, υπό τον όρο ότι τα εν
λόγω δικαιώµατα, αφενός, δεν ασκούνται ούτε χρησιµοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο µε σκοπό
την παρέµβαση στη διοίκηση του εκδότη και, αφετέρου, εφόσον µεταβιβάζονται εντός ενός
έτους από την απόκτηση.
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Τίτλος IV
Αρχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων επενδύσεων
Άρθρο 28
Αρχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων επενδύσεων
1.

Το αρχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων επενδύσεων θα αποτελείται µόνο από τα
στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 24 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων].

2.

Όλες οι επιχειρήσεις επενδύσεων, πέραν αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 29 έως
31, έχουν αρχικό κεφάλαιο 730.000 ευρώ.
Άρθρο 29
Αρχικό κεφάλαιο ιδιαίτερων τύπων επιχειρήσεων επενδύσεων

1.

2.

EL

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες δεν προβαίνουν σε αγοραπωλησίες
χρηµατοπιστωτικών µέσων για ίδιο λογαριασµό ούτε αναλαµβάνουν αµετάκλητα
την αναδοχή εκδόσεως χρηµατοπιστωτικών µέσων, αλλά που κατέχουν ρευστά ή/και
τίτλους πελατών και οι οποίες προσφέρουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
υπηρεσίες, οφείλουν να έχουν αρχικό κεφάλαιο 125.000 ευρώ:
α)

λήψη και διαβίβαση εντολών των πελατών για χρηµατοπιστωτικά µέσα·

β)

εκτέλεση εντολών των πελατών για χρηµατοπιστωτικά µέσα· ή

γ)

διαχείριση ατοµικών χαρτοφυλακίων επενδύσεων σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις επενδύσεων που εκτελούν
εντολές πελατών για χρηµατοπιστωτικά µέσα να τα κατέχουν για ίδιο λογαριασµό,
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

η λήψη τέτοιων θέσεων οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι η επιχείρηση
επενδύσεων δεν είναι ικανή να εξασφαλίσει την επακριβή κάλυψη των
εντολών των επενδυτών·

β)

η συνολική αγοραία αξία αυτών των θέσεων δεν υπερβαίνει το 15% του
αρχικού κεφαλαίου της επιχείρησης·

γ)

η επιχείρηση πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 87 έως 90 και
στο Πέµπτο Μέρος του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]·
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δ)

οι θέσεις αυτές έχουν συµπτωµατικό και προσωρινό χαρακτήρα και είναι
αυστηρά περιορισµένες στο διάστηµα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της
εν λόγω συναλλαγής.

3.

Τα κράτη µέλη δύνανται να µειώσουν το προβλεπόµενο στην παράγραφο 1 ποσό σε
50.000 ευρώ εφόσον η επιχείρηση δεν έχει άδεια να κατέχει ρευστά ή τίτλους των
πελατών, ούτε να αγοράζει και να πωλεί για ίδιο λογαριασµό, ούτε να αναλαµβάνει
αµετάκλητα την αναδοχή εκδόσεων.

4.

Η κατοχή θέσεων εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα για
την επένδυση ιδίων κεφαλαίων δεν θεωρείται αγοραπωλησία ως προς τις υπηρεσίες
της παραγράφου 1 ή για τους σκοπούς της παραγράφου 3.
Άρθρο 30
Αρχικό κεφάλαιο τοπικών επιχειρήσεων

Οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν αρχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ κατά τον βαθµό που απολαύουν
της ελεύθερης εγκατάστασης ή παροχής υπηρεσιών όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 31 ή
32 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
Άρθρο 31
Επιχειρήσεις που δεν κατέχουν ρευστά ή τίτλους των πελατών τους
1.

Η κάλυψη των επιχειρήσεων που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 4
παράγραφος 8 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] λαµβάνει τις
εξής µορφές:
α)

αρχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ,

β)

ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης καλύπτουσα ολόκληρο το έδαφος της
Ένωσης ή ισοδύναµη εγγύηση κατά της ευθύνης από επαγγελµατική αµέλεια,
για ποσό 1.000.000 ευρώ τουλάχιστον ανά απαίτηση και συνολικά 1.500.000
ευρώ κατ' έτος για όλες τις απαιτήσεις, ή

γ)

συνδυασµό αρχικού κεφαλαίου και ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης υπό
µορφή που να οδηγεί σε επίπεδο κάλυψης αντίστοιχο µε το εξασφαλιζόµενο µε
τα στοιχεία α) ή β).

Τα ποσά που εµφαίνονται στο πρώτο εδάφιο αναθεωρούνται περιοδικά από την
Επιτροπή προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του ευρωπαϊκού δείκτη τιµών
καταναλωτή που δηµοσιεύει η Eurostat, κατ' αναλογία και ταυτόχρονα µε τις
προσαρµογές που γίνονται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 7 της οδηγίας
2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης
∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση33.

33
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ΕΕ L 9 της 15.1.2003, σ. 3.
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2.

Όταν επιχείρηση επενδύσεων που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 4
παράγραφος 8 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] είναι επίσης
εγγεγραµµένη βάσει της οδηγίας 2002/92/ΕΚ34, οφείλει να συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, επιπλέον δε να
διαθέτει ως κάλυψη:
α)

αρχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ,

β)

ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης καλύπτουσα ολόκληρο το έδαφος της
Ένωσης ή ισοδύναµη εγγύηση κατά της ευθύνης από επαγγελµατική αµέλεια,
για ποσό 500.000 ευρώ τουλάχιστον ανά απαίτηση και συνολικά 750.000 ευρώ
κατ' έτος για όλες τις απαιτήσεις, ή

γ)

συνδυασµό αρχικού κεφαλαίου και ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης υπό
µορφή που να οδηγεί σε επίπεδο κάλυψης αντίστοιχο µε το εξασφαλιζόµενο µε
τα στοιχεία α) ή β).
Άρθρο 32
Ρήτρα κεκτηµένων δικαιωµάτων

1.

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 28 παράγραφος 2, 29 παράγραφοι 1 και 3, και 30,
τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων
επενδύσεων και επιχειρήσεων που καλύπτονται από το άρθρο 30 που ήδη
λειτουργούσαν πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 1995 και των οποίων τα ίδια κεφάλαια
είναι κατώτερα από τα επίπεδα αρχικού κεφαλαίου που ορίζονται γι' αυτές στα
άρθρα 28 παράγραφος 2, 29 παράγραφοι 1 και 3, και 30.
Τα ίδια κεφάλαια όλων αυτών των επιχειρήσεων δεν µπορούν να είναι κατώτερα από
το υψηλότερο επίπεδο αναφοράς στο οποίο έχουν φθάσει µετά την 23η Μαρτίου
1993. Το επίπεδο αναφοράς είναι ο µέσος όρος του ηµερήσιου ύψους των ιδίων
κεφαλαίων, υπολογιζόµενος επί του εξαµήνου που προηγείται της ηµεροµηνίας
υπολογισµού. Το εν λόγω επίπεδο αναφοράς υπολογίζεται ανά εξάµηνο επί της
αντίστοιχης προηγηθείσης περιόδου.

2.

34

EL

Σε περίπτωση που ο έλεγχος µιας επιχείρησης επενδύσεων που καλύπτεται από την
παράγραφο 1 περιέλθει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που
ασκούσε τον έλεγχο αυτό προηγουµένως, τα ίδια κεφάλαια της εν λόγω επιχείρησης
ανέρχονται τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται γι' αυτήν στα άρθρα 28
παράγραφος 2, 29 παράγραφοι 1 και 3, και 30, εκτός από την περίπτωση πρώτης
κληρονοµικής µεταβίβασης µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 1995 µε την έγκριση των
αρµόδιων αρχών και επί διάστηµα δέκα το πολύ ετών από την εν λόγω µεταβίβαση.

Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 2002
σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ΕΕ L 9 της 15.1.2003, σ. 3.
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Τίτλος V
∆ιατάξεις σχετικές µε την ελεύθερη εγκατάσταση και την
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Κεφάλαιο 1
Γενικές Αρχές
Άρθρο 33
Πιστωτικά ιδρύµατα
Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του
Παραρτήµατος I της παρούσας οδηγίας µπορούν να ασκούνται στο έδαφός τους, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 παράγραφοι 1, 2 και 3, 39 παράγραφοι 1 και 2, και 40 έως
46, τόσο µε την εγκατάσταση υποκαταστήµατος όσο και µε την παροχή υπηρεσιών, από κάθε
πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τις αρµόδιες αρχές
άλλου κράτους µέλους, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές καλύπτονται από την άδεια
λειτουργίας.
Άρθρο 34
Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
1.

EL

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο του Παραρτήµατος I της παρούσας οδηγίας µπορούν να ασκούνται στο
έδαφός τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 παράγραφοι 1, 2 και 3, 39
παράγραφοι 1 και 2, και 40 έως 46, µε την εγκατάσταση υποκαταστήµατος ή µε την
παροχή υπηρεσιών, από κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα άλλου κράτους µέλους,
θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος ή θυγατρική ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών
ιδρυµάτων, του οποίου το καταστατικό επιτρέπει την άσκηση αυτών των
δραστηριοτήτων και το οποίο συγκεντρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α)

η µητρική επιχείρηση ή οι µητρικές επιχειρήσεις έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας ως πιστωτικά ιδρύµατα στο κράτος µέλος στο δίκαιο του οποίου
υπάγεται το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα,

β)

οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται πράγµατι στο ίδιο κράτος µέλος,

γ)

η µητρική επιχείρηση ή οι µητρικές επιχειρήσεις κατέχουν το 90%
τουλάχιστον των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από την κατοχή
µεριδίων ή µετοχών του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος,
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δ)

η µητρική επιχείρηση ή οι µητρικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν στις αρµόδιες
αρχές ότι η διαχείριση του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος ασκείται µε σύνεση
και, εφόσον συγκατατίθενται οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής, δηλώνουν ότι ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που
αναλαµβάνει το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, και

ε)

το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα περιλαµβάνεται πράγµατι, ιδίως ως προς τις εν
λόγω δραστηριότητες, στην εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση στην οποία
υπόκειται η µητρική του επιχείρηση ή καθεµία από τις µητρικές του
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον Τίτλο VΙΙ Κεφάλαιο 3 της παρούσας οδηγίας
και το Πρώτο Μέρος, Τίτλος II, Κεφάλαιο 2 του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων] (προληπτική ενοποίηση), ιδίως σε σχέση µε τις
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο άρθρο 87 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], για τον έλεγχο των µεγάλων
χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων που προβλέπεται στο Τέταρτο Μέρος του εν
λόγω κανονισµού και για τον περιορισµό των συµµετοχών που προβλέπεται
στα άρθρα 84 και 85 του εν λόγω κανονισµού.

Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών επαληθεύεται από τις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους καταγωγής, οι οποίες χορηγούν στο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα
σχετικό πιστοποιητικό που επισυνάπτεται στις γνωστοποιήσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 35 και 39.

2.

Εάν το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1, παύσει να πληροί µια από τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις, το
κράτος µέλος καταγωγής ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
υποδοχής, και η δραστηριότητα που ασκεί το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στο κράτος
µέλος υποδοχής υπόκειται πλέον στη νοµοθεσία του κράτους µέλους υποδοχής.

3.

Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται κατ' αναλογία στις θυγατρικές ενός
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1.

Κεφάλαιο 2
Το δικαίωµα εγκατάστασης των πιστωτικών ιδρυµάτων
Άρθρο 35
Απαίτηση γνωστοποίησης και συνεργασία µεταξύ αρµόδιων αρχών
1.

EL

Κάθε πιστωτικό ίδρυµα που επιθυµεί να ιδρύσει υποκατάστηµα εντός του εδάφους
άλλου κράτους µέλους, προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση προς την αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους καταγωγής του.
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2.

3.

Τα κράτη µέλη απαιτούν από το πιστωτικό ίδρυµα το οποίο επιθυµεί την
εγκατάσταση υποκαταστήµατος σε άλλο κράτος µέλος, να συνοδεύει τη
γνωστοποίηση που προβλέπει η παράγραφος 1 µε όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)

το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου σκοπεύει να ιδρύσει υποκατάστηµα,

β)

το πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο αναγράφονται, µεταξύ άλλων, το
είδος των εργασιών τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει το υποκατάστηµα και η
οργανωτική του δοµή,

γ)

τη διεύθυνση, στο κράτος µέλος υποδοχής, στην οποία µπορεί να του
ζητούνται τα έγγραφα, και

δ)

τα ονόµατα των
υποκαταστήµατος.

µελλοντικών

υπευθύνων

για

τη

διεύθυνση

του

Πλην της περιπτώσεως κατά την οποία η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής, λαµβάνοντας υπόψη της το εν λόγω σχέδιο δραστηριοτήτων, έχει λόγους
να αµφιβάλλει για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της οικονοµικής
κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος, η εν λόγω αρχή µέσα σε τρεις µήνες αφότου
περιέλθουν εις γνώσιν της οι πληροφορίες της παραγράφου 2, τις ανακοινώνει στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής και ενηµερώνει σχετικά το οικείο
πιστωτικό ίδρυµα.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ανακοινώνει, επίσης, το ύψος και
τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων
του πιστωτικού ιδρύµατος δυνάµει του άρθρου 87 του κανονισµού. [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων].
Κατά παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου, στην περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο
34, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ανακοινώνει επίσης το ύψος και
τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος και το σύνολο
των δυνάµει του άρθρου 87 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]
συνολικών ποσών κινδύνου µη εξόφλησης του πιστωτικού ιδρύµατος που είναι η
µητρική του επιχείρηση.

4.

Εάν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής αρνείται να κοινοποιήσει τις
πληροφορίες της παραγράφου 2 στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής,
γνωστοποιεί τους λόγους της άρνησής της στο ενδιαφερόµενο πιστωτικό ίδρυµα
εντός τριών µηνών από τη λήψη όλων των πληροφοριών.
Η άρνηση αυτή ή η παράλειψη απάντησης αποτελεί λόγο προσφυγής στη δικαιοσύνη
του κράτους µέλους καταγωγής.

5.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 10 έως
14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
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6.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει τυποποιηµένα έντυπα, υποδείγµατα και διαδικασίες για την κοινοποίηση
αυτών των πληροφοριών.
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1093/2010.

7.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα σχέδια τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στις
παραγράφους 5 και 6 στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 36
Έναρξη δραστηριοτήτων

1.

Πριν το υποκατάστηµα του πιστωτικού ιδρύµατος αρχίσει να ασκεί τις
δραστηριότητές του, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής έχει προθεσµία
δύο µηνών από την παραλαβή της ανακοίνωσης του άρθρου 35 προκειµένου να
οργανώσει την εποπτεία του πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 4 και
να γνωστοποιήσει, αν χρειάζεται, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για λόγους
δηµοσίου συµφέροντος, αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να ασκούνται µέσα στο
κράτος υποδοχής.

2.

Το υποκατάστηµα, µόλις λάβει ανακοίνωση εκ µέρους της αρµόδιας αρχής του
κράτους µέλους υποδοχής ή, σε περίπτωση σιωπής εκ µέρους της, µόλις λήξει η
προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, µπορεί να εγκατασταθεί και µπορεί
να αρχίσει τις δραστηριότητές του.

3.

Σε περίπτωση µεταβολής του περιεχοµένου µιας από τις πληροφορίες που
γνωστοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα στοιχεία β), γ) και δ) του άρθρου 35 παράγραφος
2, το πιστωτικό ίδρυµα γνωστοποιεί, γραπτώς, αυτή τη µεταβολή στις αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους καταγωγής και του κράτους µέλους υποδοχής,
τουλάχιστον ένα µήνα πριν γίνει η µεταβολή αυτή, ώστε η αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους καταγωγής να µπορέσει να αποφασίσει σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 35 και η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής να αποφασίσει
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4.

Τα υποκαταστήµατα που έχουν αρχίσει τις δραστηριότητές τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κράτους µέλους υποδοχής, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993,
θεωρείται ότι έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 35 και στις παραγράφους 1
και 2 του παρόντος άρθρου. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, τα υποκαταστήµατα αυτά
διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του άρθρου
33, του άρθρου 53 καθώς και του Κεφαλαίου 4.

5.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 10 έως
14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
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6.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει τυποποιηµένα έντυπα, υποδείγµατα και διαδικασίες για την κοινοποίηση
αυτών των πληροφοριών.
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1093/2010.

7.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα σχέδια τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στις
παραγράφους 5 και 6 στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 37
Πληροφορίες σχετικά µε απορριπτικές αποφάσεις

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή και την ΕΑΤ για τον αριθµό και το είδος των
περιπτώσεων για τις οποίες υπήρξαν απορριπτικές αποφάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 και το
άρθρο 36 παράγραφοι 1, 2 και 3.
Άρθρο 38
Ενοποίηση υποκαταστηµάτων
Περισσότερες της µιας έδρες εκµετάλλευσης που έχει εγκαταστήσει στο ίδιο κράτος µέλος
ένα πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει σε άλλο κράτος µέλος θεωρούνται ένα µόνο
υποκατάστηµα.

Κεφάλαιο 3
Άσκηση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 39
∆ιαδικασία γνωστοποίησης
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1.

Κάθε πιστωτικό ίδρυµα το οποίο επιθυµεί να ασκήσει, για πρώτη φορά, τις
δραστηριότητές του στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, στο πλαίσιο της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών, γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής, εκείνες από τις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο
του Παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας, τις οποίες σκοπεύει να ασκήσει.

2.

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους υποδοχής τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1
µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της.
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3.

Το παρόν άρθρο δεν θίγει τα δικαιώµατα τα οποία έχουν κτηθεί από τα πιστωτικά
ιδρύµατα που λειτουργούν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1993.

4.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 10 έως
14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

5.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει τυποποιηµένα έντυπα, υποδείγµατα και διαδικασίες για την κοινοποίηση
αυτών των πληροφοριών.
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1093/2010.

6.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα σχέδια τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στις
παραγράφους 4 και 5 στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Κεφάλαιο 4
Εξουσίες των αρµοδίων αρχών του κράτους µέλους υποδοχής
Άρθρο 40
Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής µπορούν να απαιτούν, για στατιστικούς
σκοπούς, από κάθε πιστωτικό ίδρυµα το οποίο έχει υποκατάστηµα στο έδαφός του, να τους
αποστέλλει περιοδική έκθεση για τις πράξεις που πραγµατοποιήθηκαν στο έδαφός του.
Οι εκθέσεις αυτές µπορούν να απαιτούνται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και για
την εφαρµογή του άρθρου 52 παράγραφος 1.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής µπορούν ιδίως να απαιτούν πληροφορίες
από τα πιστωτικά ιδρύµατα του πρώτου εδαφίου προκειµένου να µπορούν να εκτιµήσουν το
εάν ορισµένο υποκατάστηµα είναι σηµαντικό σύµφωνα µε το άρθρο 52 παράγραφος 1.
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Άρθρο 41
Μέτρα λαµβανόµενα από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής σε σχέση µε
δραστηριότητες ασκούµενες στο κράτος µέλος υποδοχής
1.

Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής διαπιστώσουν ότι ένα
πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο διαθέτει υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός
του, πληροί κάποιον από τους ακόλουθους όρους σε σχέση µε τις δραστηριότητές
του στο εν λόγω κράτος µέλος υποδοχής, ενηµερώνουν σχετικά τις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους καταγωγής:
α)

Το πιστωτικό ίδρυµα δεν συµµορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ή προς τον κανονισµό [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων],

β)

Το πιστωτικό ίδρυµα αναµένεται να µην συµµορφωθεί προς τις εθνικές
διατάξεις εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ή προς τον κανονισµό [εισαγωγή
από Υπηρεσία Εκδόσεων].

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής λαµβάνουν, αµελλητί, όλα τα
κατάλληλα µέτρα προκειµένου το πιστωτικό ίδρυµα να παύσει την αντικανονική
αυτή κατάσταση ή να λάβει µέτρα αποτροπής του κινδύνου µη συµµόρφωσης. Τα
µέτρα αυτά ανακοινώνονται στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής.
2.

Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής υποστηρίζουν ότι οι αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους καταγωγής δεν εκπλήρωσαν ή δεν θα εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους από την παράγραφο 1, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
υποδοχής µπορούν να παραπέµψουν το ζήτηµα στην ΕΑΤ και να ζητήσουν τη
συνδροµή της σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Στην
περίπτωση αυτήν, η ΕΑΤ µπορεί να ενεργήσει σύµφωνα µε τις εξουσίες που της
παρέχονται µε το εν λόγω άρθρο. Η ΕΑΤ λαµβάνει κάθε απόφαση δυνάµει του
άρθρου 19 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 εντός 24 ωρών.
Άρθρο 42
Αιτιολόγηση

Κάθε µέτρο που λαµβάνεται κατ' εφαρµογή των άρθρων 41 παράγραφος 1, 43 ή 44 και
επιβάλλει κυρώσεις ή περιορισµούς στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών ή στην ελεύθερη
εγκατάσταση, είναι δεόντως αιτιολογηµένο και ανακοινώνεται στο ενδιαφερόµενο πιστωτικό
ίδρυµα.
Άρθρο 43
Προληπτικά µέτρα
1.

EL

Προτού ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41, οι αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους υποδοχής µπορούν, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης,
ενόσω εκκρεµεί η λήψη µέτρων από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής ή µέτρων εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 2 της οδηγίας 2001/24/ΕΚ,
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να λαµβάνουν τα αναγκαία προληπτικά µέτρα για την προστασία των συλλογικών
συµφερόντων των καταθετών, των επενδυτών και των πελατών στο κράτος µέλος
υποδοχής.
2.

Τα προληπτικά µέτρα θα είναι αναλογικά προς τον σκοπό τους, ο οποίος είναι η
παροχή προληπτικής προστασίας έναντι αρνητικών συνεπειών επί των συλλογικών
συµφερόντων των καταθετών, των επενδυτών και των πελατών στο κράτος µέλος
υποδοχής. Στα µέτρα µπορεί να περιλαµβάνεται η αναστολή πληρωµών. Τα εν λόγω
µέτρα δεν θα οδηγούν σε προνοµιακή µεταχείριση των πιστωτών του πιστωτικού
ιδρύµατος στο κράτος µέλος υποδοχής έναντι των πιστωτών του σε άλλα κράτη
µέλη.

3.

Τα προληπτικά µέτρα µπορούν να λαµβάνονται µόνο εφόσον δεν έχουν ακόµη
ληφθεί µέτρα εξυγίανσης κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/24/EΚ. Τα
τυχόν ληφθέντα προληπτικά µέτρα παύουν να ισχύουν µόλις οι διοικητικές ή
δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής λάβουν µέτρα εξυγίανσης κατά την
έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/24/EΚ.

4.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής αίρουν τα προληπτικά µέτρα µόλις
αυτά καταστούν άνευ αντικειµένου βάσει του άρθρου 41, πλην εάν παύσουν να
ισχύουν σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

5.

Η Επιτροπή, η ΕΑΤ και οι αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών µελών
ενηµερώνονται αµελλητί για τα προληπτικά µέτρα.
Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής έχουν αντιρρήσεις ως προς τα
µέτρα που λήφθηκαν από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής,
µπορούν να παραπέµψουν το ζήτηµα στην ΕΑΤ και να ζητήσουν τη συνδροµή της
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Στην περίπτωση
αυτήν, η ΕΑΤ µπορεί να ενεργήσει σύµφωνα µε τις εξουσίες που της παρέχονται µε
το εν λόγω άρθρο. Όποτε ενεργεί, η ΕΑΤ λαµβάνει κάθε απόφαση δυνάµει του
άρθρου 19 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 εντός 24 ωρών.

6.

Η Επιτροπή µπορεί, αφού ζητήσει τη γνώµη των αρµοδίων αρχών των
ενδιαφεροµένων κρατών µελών και της ΕΑΤ, να αποφασίσει ότι το υπόψη κράτος
µέλος πρέπει να τροποποιήσει ή να καταργήσει τα προληπτικά µέτρα.
Άρθρο 44
Εξουσίες των κρατών µελών υποδοχής

Τα κράτη µέλη υποδοχής δικαιούνται, χωρίς να επηρεάζονται από τα άρθρα 40 και 41, να
ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται βάσει της παρούσας οδηγίας και να λαµβάνουν τα
ενδεδειγµένα µέτρα για την πρόληψη ή την καταστολή των πράξεων που διενεργούνται στο
έδαφός του κατά παράβαση των διατάξεων που έχουν θεσπίσει σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία ή για λόγους γενικότερου συµφέροντος. Αυτό περιλαµβάνει τη δυνατότητα να
εµποδίζει τα παρατυπούντα πιστωτικά ιδρύµατα να προβαίνουν σε νέες πράξεις στο έδαφός
του.

EL

63

EL

Άρθρο 45
Μέτρα µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας
Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
υποδοχής ενηµερώνονται και λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εµποδίσουν το
παρατυπούν πιστωτικό ίδρυµα να προβεί σε νέες πράξεις στο έδαφός τους και να
διασφαλίσουν τα συµφέροντα των καταθετών.
Άρθρο 46
∆ιαφήµιση
Το παρόν Κεφάλαιο δεν κωλύει τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία εδρεύουν σε άλλο κράτος
µέλος να διαφηµίζουν τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν µε όλα τα µέσα επικοινωνίας που
υπάρχουν στο κράτος υποδοχής, τηρουµένων των κανόνων που ενδεχοµένως διέπουν τον
τύπο και το περιεχόµενο της εν λόγω διαφήµισης και έχουν θεσπιστεί για λόγους γενικού
συµφέροντος.

EL

64

EL

Τίτλος VI
Σχέσεις µε τρίτες χώρες
Άρθρο 47
Γνωστοποίηση σε σχέση µε τα υποκαταστήµατα τρίτων χωρών και τους όρους πρόσβασης σε
αυτές για πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία ανήκουν τα υποκαταστήµατα
1.

Τα κράτη µέλη δεν εφαρµόζουν επί των υποκαταστηµάτων των πιστωτικών
ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους εκτός της Ένωσης, όταν αυτά αναλαµβάνουν
και ασκούν τη δραστηριότητά τους, διατάξεις που οδηγούν σε ευνοϊκότερο
καθεστώς από εκείνο στο οποίο υπόκεινται τα υποκαταστήµατα πιστωτικών
ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους εντός της Ένωσης.

2.

Οι αρµόδιες αρχές γνωστοποιούν στην Επιτροπή, την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τραπεζών όλες τις άδειες λειτουργίας υποκαταστηµάτων που χορηγούνται
στα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα.

3.

Η Ένωση δύναται να συνάπτει συµφωνίες µε µία ή περισσότερες τρίτες χώρες και να
συµφωνεί την εφαρµογή διατάξεων µε τις οποίες παρέχεται στα υποκαταστήµατα
ενός πιστωτικού ιδρύµατος που έχει την έδρα του εκτός της Ένωσης, το ίδιο
καθεστώς στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης.
Άρθρο 48

Συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση µε τις αρµόδιες αρχές των τρίτων
χωρών
1.

2.

Η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει προτάσεις στο Συµβούλιο, είτε κατόπιν αιτήσεως
ενός κράτους µέλους, είτε µε δική της πρωτοβουλία, για τη διαπραγµάτευση
συµφωνιών µε µια ή περισσότερες τρίτες χώρες, µε σκοπό τον καθορισµό των
τρόπων εφαρµογής της αρχής της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση ως προς:
α)

τα ιδρύµατα η µητρική επιχείρηση των οποίων εδρεύει σε τρίτη χώρα, ή

β)

τα ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα σε τρίτη χώρα και η µητρική επιχείρηση
των οποίων είναι πιστωτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή
εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών που εδρεύει στην Ένωση.

Οι συµφωνίες της παραγράφου 1 αποσκοπούν ιδίως στην εξασφάλιση όλων των
παρακάτω:
α)

EL

ότι οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα µπορούν να συγκεντρώνουν τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση,
πιστωτικού ιδρύµατος, χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή εταιρείας
χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, εγκατεστηµένων στην Ένωση, που έχει ως
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θυγατρική πιστωτικό ή χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που βρίσκεται εκτός
Ένωσης, ή κατέχει συµµετοχή σε τέτοια ιδρύµατα,

EL

β)

ότι οι αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών θα µπορούν να συγκεντρώνουν τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εποπτεία µητρικών επιχειρήσεων που
εδρεύουν στο έδαφός τους και έχουν ως θυγατρική πιστωτικό ή
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, ή κατέχουν
συµµετοχή σε τέτοια ιδρύµατα,

γ)

ότι η ΕΑΤ θα µπορεί να λαµβάνει από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
τις πληροφορίες που θα έχουν λάβει αυτές από αρµόδιες αρχές των τρίτων
χωρών σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

3.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 218 της Συνθήκης, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών, εξετάζει τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και την κατάσταση που προκύπτει από αυτές.

4.

Η ΕΑΤ συνδράµει την Επιτροπή για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου σύµφωνα
µε το άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
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Τίτλος VII
Προληπτική εποπτεία
Κεφάλαιο 1
Αρχές προληπτικής εποπτείας
ΤΜΗΜΑ I
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Άρθρο 49
Αρµοδιότητες ελέγχου τού κράτους µέλους καταγωγής
1.

Την προληπτική εποπτεία επί των ιδρυµάτων, η οποία καλύπτει και τις βάσει των
άρθρων 33 και 34 δραστηριότητές τους, ασκούν οι αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους καταγωγής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας οδηγίας που
απονέµουν αρµοδιότητα στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής.

2.

Η παράγραφος 1 δεν θίγει την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση.
Άρθρο 50
Αρµοδιότητες του κράτους µέλους υποδοχής

Τα µέτρα που λαµβάνονται από το κράτος µέλος υποδοχής δεν επιτρέπεται να προβλέπουν
άνιση ή περιοριστική µεταχείριση, λόγω του γεγονότος ότι το ίδρυµα έχει λάβει άδεια
λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος.
Άρθρο 51
Συνεργασία αναφορικά µε την εποπτεία
1.

EL

Για την εποπτεία της δραστηριότητας των ιδρυµάτων που λειτουργούν, ιδίως µέσω
υποκαταστήµατος, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, εκτός του κράτους στο οποίο
έχουν την έδρα τους, οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών µελών
συνεργάζονται στενά. Ανακοινώνουν ή µία στην άλλη όλες τις πληροφορίες που
σχετίζονται µε τη διεύθυνση, τη διαχείριση και την ιδιοκτησία αυτών των ιδρυµάτων
που δύνανται να διευκολύνουν την εποπτεία τους και την εξέταση των όρων
έγκρισής τους, καθώς και όλες τις πληροφορίες που µπορούν να διευκολύνουν τον
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έλεγχο των ιδρυµάτων, ιδίως όσον αφορά τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα, την
εγγύηση των καταθέσεων, τον περιορισµό των µεγάλων χρηµατοδοτικών
ανοιγµάτων, τις διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και τους µηχανισµούς
εσωτερικού ελέγχου.
2.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής παρέχουν αµέσως στις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών υποδοχής κάθε πληροφορία ή εύρηµα που αφορά την
εποπτεία της ρευστότητας, σύµφωνα µε το Έκτο Μέρος του κανονισµού [εισαγωγή
από Υπηρεσία Εκδόσεων] και τον Τίτλο VII, Κεφάλαιο 3 της παρούσας οδηγίας,
των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει το ίδρυµα µέσω του υποκαταστήµατος, στο
βαθµό που η εν λόγω πληροφορία είναι σηµαντική για την προστασία των
καταθετών ή των επενδυτών στο κράτος µέλος υποδοχής.

3.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνουν αµέσως τις
αρµόδιες αρχές όλων των κρατών µελών υποδοχής εάν επέλθει ή είναι εύλογο να
αναµένεται ότι θα επέλθει κρίση ρευστότητας. Η ως άνω πληροφόρηση
περιλαµβάνει επίσης λεπτοµέρειες σχετικά µε τον σχεδιασµό και την υλοποίηση
ενός σχεδίου ανάκαµψης καθώς και µε τυχόν προληπτικά µέτρα που λαµβάνονται σε
αυτό το πλαίσιο.

4.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής ανακοινώνουν και εξηγούν στις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής, όταν αυτές το ζητούν, πώς έχουν
ληφθεί υπόψη οι πληροφορίες και τα ευρήµατα που παρέχουν οι τελευταίες. Όταν,
µετά την κοινοποίηση πληροφοριών και ευρηµάτων, οι αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους υποδοχής υποστηρίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής δεν έχει λάβει κατάλληλα µέτρα, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
υποδοχής µπορούν να παραπέµψουν το ζήτηµα στην ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 19
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΕΑΤ δύναται να
ενεργήσει σύµφωνα µε τις εξουσίες που της παρέχει το προαναφερθέν άρθρο. Όποτε
ενεργεί, η ΕΑΤ λαµβάνει κάθε απόφαση εντός ενός µηνός.

5.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να παραπέµπουν στην ΕΑΤ καταστάσεις στις οποίες ένα
αίτηµα συνεργασίας και ιδίως ένα αίτηµα για ανταλλαγή πληροφοριών έχει
απορριφθεί ή δεν έχει διεκπεραιωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Με την
επιφύλαξη του άρθρου 258 της Συνθήκης, σε αυτές τις καταστάσεις η ΕΑΤ µπορεί
να ενεργεί σύµφωνα µε τις εξουσίες που της παρέχονται µε το άρθρο 19 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

6.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν άρθρο.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 10 έως
14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

7.
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Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει τυποποιηµένα έντυπα, υποδείγµατα και διαδικασίες για τις απαιτήσεις
ανταλλαγής πληροφοριών, που µπορεί να διευκολύνουν την παρακολούθηση των
ιδρυµάτων.
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Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά
πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
8.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα σχέδια τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στις
παραγράφους 6 και 7 στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 52
Σηµαντικά υποκαταστήµατα
1.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής µπορούν να υποβάλλουν αίτηµα
προς τον φορέα ενοποιηµένης εποπτείας, όταν χωρεί εφαρµογή του άρθρου 107
παράγραφος 1, ή προς τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, να
θεωρηθεί σηµαντικό ένα υποκατάστηµα ιδρύµατος που δεν πληροί τα κριτήρια του
άρθρου 90 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων].
Σε αυτό το αίτηµα εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει το υποκατάστηµα να
θεωρηθεί σηµαντικό, µε ιδιαίτερη αναφορά στα εξής:
α)

εάν το µερίδιο αγοράς του υποκαταστήµατος ενός ιδρύµατος ως προς τις
καταθέσεις υπερβαίνει το 2% στο κράτος µέλος υποδοχής,

β)

στον πιθανό αντίκτυπο από την αναστολή ή την παύση της λειτουργίας του
ιδρύµατος στη ρευστότητα της αγοράς και στα συστήµατα πληρωµών,
διακανονισµού και εκκαθάρισης στο κράτος µέλος υποδοχής,

γ)

στο µέγεθος και στη σηµασία του υποκαταστήµατος ως προς το πλήθος των
πελατών στο πλαίσιο του τραπεζικού και χρηµατοοικονοµικού συστήµατος
του κράτους µέλους υποδοχής.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής και του κράτους µέλους
υποδοχής καθώς και ο φορέας ενοποιηµένης εποπτείας, όταν χωρεί εφαρµογή του
άρθρου 108, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταλήξουν σε κοινή
απόφαση ως προς τον χαρακτηρισµό ενός υποκαταστήµατος ως σηµαντικού.
Εάν δεν επιτευχθεί κοινή απόφαση εντός δύο µηνών από τη λήψη του αιτήµατος του
πρώτου εδαφίου, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής λαµβάνουν
αυτοτελώς απόφαση εντός νέας προθεσµίας δύο µηνών σχετικά µε το εάν το
υποκατάστηµα είναι σηµαντικό. Κατά τη λήψη της απόφασής τους οι αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους υποδοχής λαµβάνουν υπόψη τυχόν θέσεις και επιφυλάξεις
του φορέα ενοποιηµένης εποπτείας ή των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους
καταγωγής.
Εάν κατά τη λήξη της αρχικής δίµηνης προθεσµίας κάποια ενδιαφερόµενη αρµόδια
αρχή έχει παραπέµψει το ζήτηµα στην ΕΑΤ βάσει του άρθρου 19 του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής αναβάλλουν
την έκδοση απόφασης αναµένοντας την απόφαση που µπορεί να λάβει η ΕΑΤ
σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισµού. Οι αρµόδιες αρχές
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του κράτους µέλους υποδοχής εκδίδουν την απόφασή τους σε συµµόρφωση µε την
απόφαση της ΕΑΤ. Η περίοδος των δύο µηνών θεωρείται ότι συνιστά τη φάση
συµβιβασµού µε την έννοια του άρθρου 19 του ως άνω κανονισµού. Η ΕΑΤ
λαµβάνει την απόφασή της εντός ενός µηνός. Το ζήτηµα δεν µπορεί να
παραπέµπεται στην ΕΑΤ µετά την παρέλευση της αρχικής δίµηνης προθεσµίας ή
µετά την επίτευξη κοινής απόφασης.
Οι αποφάσεις του τρίτου εδαφίου δηµοσιεύονται σε έγγραφο που περιέχει την
πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση και διαβιβάζεται στις ενδιαφερόµενες αρµόδιες
αρχές και είναι δεσµευτικές για τις αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών
µελών.
Ο χαρακτηρισµός ενός υποκαταστήµατος ως σηµαντικού δεν επηρεάζει τα
δικαιώµατα και τις αρµοδιότητες των αρµόδιων αρχών βάσει της παρούσας οδηγίας.
2.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής διαβιβάζουν στις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους υποδοχής όπου είναι εγκατεστηµένο σηµαντικό υποκατάστηµα
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 112 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ)
και εκτελούν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής.
Εάν αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής αντιληφθεί κατάσταση έκτακτης
ανάγκης εντός ιδρύµατος, κατά το άρθρο 109 παράγραφος 1, ειδοποιεί αµελλητί τις
αρχές που προβλέπονται στην τέταρτη παράγραφο των άρθρων 59 παράγραφος 4 και
60.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής διαβιβάζουν στις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους υποδοχής όπου είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά
υποκαταστήµατα τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων κινδύνων των ιδρυµάτων στα
οποία ανήκουν τα εν λόγω υποκαταστήµατα του άρθρου 92 και, όπου συντρέχει
περίπτωση, του άρθρου 108 παράγραφος 2 στοιχείο α). Επίσης διαβιβάζουν τις
αποφάσεις των άρθρων 64, 98 και 99, στο βαθµό που οι εν λόγω αξιολογήσεις και
αποφάσεις αφορούν αυτά τα υποκαταστήµατα.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής συµβουλεύονται τις αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους υποδοχής όπου είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά
υποκαταστήµατα σχετικά µε τα επιχειρησιακά µέτρα που απαιτούνται βάσει του
άρθρου 84 παράγραφος 10, όταν τούτο είναι κρίσιµο αναφορικά µε κινδύνους
ρευστότητας στο νόµισµα του κράτους µέλους υποδοχής.
Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής δεν έχουν συµβουλευτεί τις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής ή εάν δεν επαρκούν τα επιχειρησιακά
µέτρα του άρθρου REV 84 παράγραφος 10 που λήφθηκαν από τις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους καταγωγής, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής
µπορούν να παραπέµψουν το ζήτηµα στην ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Στην περίπτωση αυτήν, η ΕΑΤ µπορεί να
ενεργήσει σύµφωνα µε τις εξουσίες που της παρέχονται µε το εν λόγω άρθρο.

3.
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Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 111, οι αρµόδιες αρχές που
εποπτεύουν ένα ίδρυµα µε σηµαντικά υποκαταστήµατα σε άλλα κράτη µέλη
συστήνουν σώµα εποπτών υπό την προεδρία τους, προκειµένου να διευκολύνουν τη
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συνεργασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και στο
άρθρο 51. Η σύσταση και η λειτουργία του σώµατος βασίζεται σε γραπτές ρυθµίσεις
που θα καθορίζονται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, έπειτα
από διαβούλευση µε τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές. Η αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής αποφασίζει για το ποιες αρµόδιες αρχές συµµετέχουν στις
εκάστοτε συνεδριάσεις ή δραστηριότητες του σώµατος.
Για την απόφαση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής λαµβάνεται
υπόψη η σηµασία της εποπτικής δραστηριότητας που προγραµµατίζεται ή
συντονίζεται για τις αρχές αυτές, ιδίως δε οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στη
σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος στα εµπλεκόµενα κράτη µέλη,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνει εκ των προτέρων και
πλήρως όλα τα µέλη του σώµατος σχετικά µε την οργάνωση αυτών των
συνεδριάσεων, τα κύρια θέµατα προς συζήτηση και τις κυριότερες δραστηριότητες
προς εξέταση. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνει επίσης
εγκαίρως και πλήρως όλα τα µέλη του σώµατος σχετικά µε τις δράσεις που
αναλαµβάνονται σε αυτές τις συνεδριάσεις ή µε τα µέτρα που λαµβάνονται.
4.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής έχουν εξουσία να διεξάγουν, κατά
περίπτωση, επιτόπιους ελέγχους των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τα
υποκαταστήµατα ιδρυµάτων στο έδαφός τους και να απαιτούν πληροφόρηση από το
εκάστοτε υποκατάστηµα σχετικά µε τις δραστηριότητές του. Πριν από τον έλεγχο,
προηγείται διαβούλευση µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής.
Μετά τον έλεγχο, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής διαβιβάζουν στις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής τις πληροφορίες που ελήφθησαν και
τα ευρήµατα που είναι κρίσιµα για την αξιολόγηση των κινδύνων του ιδρύµατος ή
για τη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος του κράτους µέλους
υποδοχής. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής λαµβάνουν δεόντως
υπόψη τις εν λόγω πληροφορίες και τα ευρήµατα κατά τον προσδιορισµό του
προγράµµατος εποπτικής εξέτασης του άρθρου 96, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη
σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος του κράτους µέλους υποδοχής.

5.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει τις γενικές προϋποθέσεις λειτουργίας των σωµάτων εποπτών.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα
σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010.

6.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
ρυθµίσει την επιχειρησιακή λειτουργία των σωµάτων εποπτών.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει αυτά τα εκτελεστικά τεχνικά
πρότυπα σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

7.
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Η ΕΑΤ υποβάλλει τα σχέδια τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στις
παραγράφους 5 και 6 στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.
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Άρθρο 53
Επιτόπιος έλεγχος υποκαταστηµάτων εγκαταστηµένων σε άλλο κράτος µέλος
1.

Τα κράτη µέλη υποδοχής προβλέπουν ότι, όταν ένα ίδρυµα που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος ασκεί τη δραστηριότητά του µέσω
υποκαταστήµατος, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής µπορούν, αφού
ενηµερώσουν προηγουµένως τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής, να
προβαίνουν, οι ίδιες ή µέσω εντεταλµένου προς τούτο προσώπου, στον επιτόπιο
έλεγχο των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 51.

2.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, µπορούν επίσης να
προσφεύγουν, για την επαλήθευση των στοιχείων των υποκαταστηµάτων, σε µια από
τις άλλες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 116.

ΤΜΗΜΑ II
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Άρθρο 54
Επαγγελµατικό απόρρητο
1.

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει
δραστηριότητα για λογαριασµό των αρµοδίων αρχών καθώς και οι εντεταλµένοι από
τις αρµόδιες αρχές ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες, υποχρεούνται στην τήρηση του
επαγγελµατικού απορρήτου.
Καµία από τις εµπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους
κατά την άσκηση των επαγγελµατικών τους καθηκόντων δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιείται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά µόνο µε συνοπτική ή
συγκεντρωτική µορφή, ώστε να µην προκύπτει η ταυτότητα του συγκεκριµένου
πιστωτικού ιδρύµατος, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εµπίπτουν στο
ποινικό δίκαιο.
Εντούτοις, οσάκις πρόκειται για πιστωτικό ίδρυµα που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή
του οποίου διατάχθηκε αναγκαστική εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση, όσες
εµπιστευτικές πληροφορίες δεν αφορούν τους τρίτους που αναµείχθηκαν στις
προσπάθειες διάσωσής του, επιτρέπεται να ανακοινωθούν στο πλαίσιο διαδικασιών
του αστικού ή του εµπορικού δικαίου.

2.
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Η παράγραφος 1 δεν εµποδίζει τις αρµόδιες αρχές των διαφόρων κρατών µελών να
ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν πληροφορίες προς την ΕΑΤ, σύµφωνα µε την
παρούσα οδηγία, τον κανονισµό [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] και άλλες
οδηγίες που διέπουν τα πιστωτικά ιδρύµατα καθώς και µε τα άρθρα 31 και 35 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Οι εν λόγω πληροφορίες υπάγονται στους όρους
επαγγελµατικού απορρήτου της παραγράφου 1.
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3.

Η παράγραφος 1 δεν εµποδίζει της αρµόδιες αρχές να δηµοσιοποιούν τα
αποτελέσµατα προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διενεργούνται σύµφωνα
µε το άρθρο 97 ή το άρθρο 32 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και να
µεταδίδουν τα αποτελέσµατα προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων στην ΕΑΤ για
τους σκοπούς της δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων πανευρωπαϊκών
προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων από την ΕΑΤ.
Άρθρο 55
Χρήση εµπιστευτικών πληροφοριών

Οι αρµόδιες αρχές οι οποίες δέχονται εµπιστευτικές πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 54,
µπορούν να τις χρησιµοποιούν µόνον κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και µόνον για
οποιονδήποτε από τους κάτωθι σκοπούς:
α)

για την εξέταση των όρων πρόσβασης στη δραστηριότητα πιστωτικού ιδρύµατος και
για τη διευκόλυνση του ελέγχου, σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση, των όρων
άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά την εποπτεία της
ρευστότητας, της φερεγγυότητας, των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων καθώς
και τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους µηχανισµούς εσωτερικού
ελέγχου,

β)

για την επιβολή κυρώσεων,

γ)

στο πλαίσιο προσφυγής εναντίον απόφασης της αρµόδιας
συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών προσφυγών δυνάµει του άρθρου 71,

δ)

στο πλαίσιο δικαστικών προσφυγών που έχουν κινηθεί δυνάµει ειδικών διατάξεων
που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης που θεσπίζεται στον τοµέα των
πιστωτικών ιδρυµάτων.

αρχής,

Άρθρο 56
Συµφωνίες συνεργασίας
Τα κράτη µέλη και η ΕΑΤ, βάσει του άρθρου 33 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010,
µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας, που προβλέπουν την ανταλλαγή
πληροφοριών, µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών, καθώς και µε αρχές ή οργανισµούς
τρίτων χωρών όπως ορίζονται στα άρθρα 57 και 58 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας,
µόνο αν οι κοινοποιούµενες πληροφορίες καλύπτονται, όσον αφορά το επαγγελµατικό
απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναµες µε αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 54
παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών εξυπηρετεί την
εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων των εν λόγω αρχών ή οργανισµών.
Εάν συγκεκριµένη πληροφορία προέρχεται από άλλο κράτος µέλος, κοινοποιείται µόνο µετά
από ρητή έγκριση των αρχών που τη διαβίβασαν και, όπου αυτό ισχύει, µόνο για τους
σκοπούς για τους οποίους δόθηκε η έγκριση αυτή.
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Άρθρο 57
Ανταλλαγή πληροφοριών εντός κράτους µέλους
Τα άρθρα 54 παράγραφος 1, και 55 δεν εµποδίζουν τη µεταξύ αρµοδίων αρχών ανταλλαγή
πληροφοριών εντός του ιδίου κράτους µέλους, εφόσον υπάρχουν περισσότερες από µία
αρµόδιες αρχές, ή µεταξύ διαφορετικών κρατών µελών, µεταξύ αρµοδίων αρχών και των
κάτωθι, για την εκπλήρωση της εποπτικής τους αποστολής:
α)

των αρχών στις οποίες έχει ανατεθεί η εποπτεία των άλλων χρηµατοδοτικών
ιδρυµάτων και των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και των αρχών που έχουν την
ευθύνη της εποπτείας των χρηµατοδοτικών αγορών,

β)

των οργάνων που συµµετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση των πιστωτικών
ιδρυµάτων και σε άλλες παρεµφερείς διαδικασίες,

γ)

των προσώπων τα οποία είναι επιφορτισµένα µε τον εκ του νόµου έλεγχο των
λογαριασµών του πιστωτικού ιδρύµατος και των άλλων χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων.

Τα άρθρα 54 παράγραφος 1, και 55 δεν εµποδίζουν τη διαβίβαση, σε οργανισµούς αρµόδιους
για τη διαχείριση συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων, πληροφοριών που είναι απαραίτητες
για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
Σε αµφότερες τις περιπτώσεις οι λαµβανόµενες από αυτές τις αρχές, οργανισµούς και
πρόσωπα πληροφορίες υπόκεινται στους κανόνες επαγγελµατικού απόρρητου του άρθρου 54
παράγραφος 1.
Άρθρο 58
Ανταλλαγή πληροφοριών µε εποπτικά όργανα
1.

2.

EL

Παρά τις διατάξεις των άρθρων 54 και 56, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν
την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών και των κάτωθι:
α)

των αρχών στις οποίες έχει ανατεθεί η εποπτεία των οργάνων τα οποία
συµµετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση των πιστωτικών ιδρυµάτων
και σε άλλες παρεµφερείς διαδικασίες,

β)

των αρχών στις οποίες έχει ανατεθεί η εποπτεία των προσώπων τα οποία είναι
επιφορτισµένα µε τον νόµιµο έλεγχο των λογαριασµών των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και
άλλων χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη απαιτούν να πληρούνται
τουλάχιστον οι εξής προϋποθέσεις:
α)

οι πληροφορίες πρέπει να προορίζονται για την εκπλήρωση της εποπτικής
αποστολής της παραγράφου 1,

β)

οι πληροφορίες που λαµβάνονται σε αυτό το πλαίσιο υπάγονται στο
επαγγελµατικό απόρρητο που ορίζει το άρθρο 54 παράγραφος 1,
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γ)

όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, δεν διαβιβάζονται
χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµοδίων αρχών από τις οποίες προέρχονται
οι εν λόγω πληροφορίες, και, στην περίπτωση αυτή, µόνο για τους σκοπούς ως
προς τους οποίους οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην ΕΑΤ τα ονόµατα των αρχών που µπορούν να
λαµβάνουν τις πληροφορίες δυνάµει των παραγράφων 1 και 2.
3.

Παρά τις διατάξεις των άρθρων 54 έως 56, τα κράτη µέλη, προς επίρρωση της
σταθερότητας και του αδιάβλητου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µπορούν να
επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών και των
αρχών ή των οργάνων που είναι εκ του νόµου αρµόδια για τον εντοπισµό των
παραβιάσεων του δικαίου των εταιρειών και για την διερεύνηση των παραβιάσεων
αυτών.
Στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη µέλη απαιτούν να πληρούνται τουλάχιστον οι εξής
προϋποθέσεις:

EL

α)

οι πληροφορίες προορίζονται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο,

β)

οι πληροφορίες που λαµβάνονται σε αυτό το πλαίσιο υπάγονται στο
επαγγελµατικό απόρρητο που ορίζει το άρθρο 54 παράγραφος 1,

γ)

όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, δεν διαβιβάζονται
χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµοδίων αρχών από τις οποίες προέρχονται
οι εν λόγω πληροφορίες, και, στην περίπτωση αυτή, µόνο για τους σκοπούς ως
προς τους οποίους οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

4.

Εάν, σε ένα κράτος µέλος, οι αρχές ή τα όργανα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
προβαίνουν στον εντοπισµό ή την διερεύνηση παραβάσεων χρησιµοποιώντας τις
υπηρεσίες εντεταλµένων προς τούτο, λόγω ειδικών προσόντων, προσώπων που δεν
ανήκουν στη δηµόσια διοίκηση, η βάσει του πρώτου εδαφίου δυνατότητα
ανταλλαγής πληροφοριών µπορεί να επεκταθεί και στα πρόσωπα αυτά, σύµφωνα µε
τους όρους που καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο.

5.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην ΕΑΤ την ταυτότητα των αρχών ή οργάνων τα
οποία µπορούν να λαµβάνουν τις πληροφορίες δυνάµει του παρόντος άρθρου.

6.

Για την εφαρµογή της παραγράφου 4, οι αρχές ή τα όργανα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 ανακοινώνουν στις δηµόσιες αρχές, από τις οποίες προέρχονται οι
πληροφορίες, την ταυτότητα και τα ακριβή καθήκοντα των προσώπων στα οποία θα
διαβιβασθούν οι εν λόγω πληροφορίες.
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Άρθρο 59
∆ιαβίβαση πληροφοριών που αφορούν νοµισµατικά και συστηµικά θέµατα και θέµατα
πληρωµών
1.

α)

στις κεντρικές τράπεζες και σε άλλους οργανισµούς µε παρόµοια αποστολή
όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα νοµισµατικής αρχής, όταν οι πληροφορίες
είναι σηµαντικές για την άσκηση των εκ του νόµου αποστολών τους,
συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης νοµισµατικής πολιτικής και της συναφούς
παροχής ρευστότητας, της εποπτείας συστηµάτων πληρωµών, εκκαθάρισης και
διακανονισµού και της διαφύλαξης της σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού
συστήµατος,

β)

ενδεχοµένως, σε άλλες δηµόσιες αρχές επιφορτισµένες µε την εποπτεία των
συστηµάτων πληρωµής,

γ)

στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), όταν οι
πληροφορίες είναι σηµαντικές για την άσκηση των εκ του νόµου αποστολών
του σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1092/201035.

2.

Καµία διάταξη του παρόντος Κεφαλαίου δεν εµποδίζει τις αρχές ή τους οργανισµούς
του πρώτου εδαφίου να ανακοινώνουν στις αρµόδιες αρχές τις πληροφορίες που
αυτές χρειάζονται για τους σκοπούς του άρθρου 55.

3.

Οι πληροφορίες που λαµβάνονται σε αυτό το πλαίσιο υπάγονται στο επαγγελµατικό
απόρρητο που ορίζει το άρθρο 54 παράγραφος 1.

4.

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1,
τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές να διαβιβάζουν αµελλητί
πληροφορίες στις κεντρικές τράπεζες, όταν αυτές οι πληροφορίες είναι σηµαντικές
για την άσκηση των εκ του νόµου αποστολών τους, συµπεριλαµβανοµένης της
άσκησης νοµισµατικής πολιτικής και της συναφούς παροχής ρευστότητας, της
εποπτείας συστηµάτων πληρωµών, εκκαθάρισης και διακανονισµού και της
διαφύλαξης της σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και στο ΕΣΣΚ,
όταν αυτές οι πληροφορίες είναι σηµαντικές για την άσκηση των εκ του νόµου
αποστολών του.

35
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Καµία διάταξη του παρόντος Κεφαλαίου δεν εµποδίζει τις αρµόδιες αρχές να
διαβιβάζουν, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, πληροφορίες προς
τους εξής φορείς:

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Νοεµβρίου 2010, σχετικά µε τη µακροπροληπτική επίβλεψη του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της
15.12.2010, σ. 1).
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Άρθρο 60
∆ιαβίβαση πληροφοριών σε άλλες οντότητες
1.

Παρά τις διατάξεις των άρθρων 54 παράγραφος 1, και 55, τα κράτη µέλη µπορούν
να επιτρέψουν, νοµοθετικώς, τη γνωστοποίηση ορισµένων πληροφοριών σε άλλες
δηµόσιες υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τη νοµοθεσία περί εποπτείας των
πιστωτικών ιδρυµάτων, των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, των υπηρεσιών
επενδύσεων και των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και στους επιθεωρητές τους
εντεταλµένους από τις εν λόγω υπηρεσίες.
Αυτές οι γνωστοποιήσεις πληροφοριών επιτρέπονται όµως µόνον όταν αυτό είναι
αναγκαίο για λόγους προληπτικού ελέγχου.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1,
τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές να γνωστοποιούν πληροφορίες
συναφείς µε τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος
άρθρου σε όλα τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη.

2.

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την κοινοποίηση συγκεκριµένων
πληροφοριών που αφορούν την προληπτική εποπτεία ιδρυµάτων προς
κοινοβουλευτικές εξεταστικές επιτροπές, ελεγκτικά συνέδρια και άλλες παρόµοιες
οντότητες ενός κράτους µέλους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α)

αυτές οι οντότητες έχουν ακριβή εντολή που ορίζεται από το εθνικό δίκαιο να
ερευνούν ή να ελέγχουν τις ενέργειες των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε
την εποπτεία των ιδρυµάτων ή µε τη θέσπιση της νοµοθεσίας που διέπει αυτή
την εποπτεία,

β)

οι πληροφορίες είναι απολύτως αναγκαίες για την εκπλήρωση της εντολής που
αναφέρεται στο στοιχείο α),

γ)

τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες υπάγονται σε απαιτήσεις
µυστικότητας βάσει του εθνικού δικαίου, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι
πληροφορίες δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν που δεν είναι µέλος ή
εργαζόµενος των εν λόγω οντοτήτων,

δ)

εάν συγκεκριµένη πληροφορία προέρχεται από άλλο κράτος µέλος, µπορεί να
κοινοποιηθεί µόνο µετά από ρητή έγκριση των αρµοδίων αρχών που τη
διαβίβασαν και µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκε η έγκριση
αυτή.

Στο µέτρο που η κοινοποίηση πληροφοριών που αφορά την προληπτική εποπτεία
περιλαµβάνει την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, οποιαδήποτε
επεξεργασία από τις ανωτέρω οντότητες θα τηρεί τους ισχύοντες εθνικούς νόµους
για την εφαρµογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
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Άρθρο 61
Πληροφορίες που αποκτώνται από επιτόπιους ελέγχους
Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι πληροφορίες που λαµβάνονται βάσει των άρθρων 52
παράγραφος 4, 54 παράγραφος 2 και 57, καθώς και οι πληροφορίες που αποκτώνται κατά
τους επιτόπιους ελέγχους του άρθρου 53 παράγραφοι 1 και 2, δεν επιτρέπεται να αποτελούν
αντικείµενο των γνωστοποιήσεων που προβλέπει το άρθρο 60, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση
της αρµόδιας αρχής που ανακοίνωσε τις πληροφορίες ή της αρµόδιας αρχής του κράτους
µέλους όπου διενεργήθηκε ο επιτόπιος έλεγχος.
Άρθρο 62
Πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες εκκαθάρισης και διακανονισµού
3.

Καµία διάταξη του παρόντος Κεφαλαίου δεν εµποδίζει τις αρµόδιες αρχές ενός
κράτους µέλους να ανακοινώνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 54
έως 56, σε οίκο διακανονισµού και εκκαθάρισης ή άλλο παρόµοιο οργανισµό
αναγνωρισµένο από το εθνικό δίκαιο να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης ή
διακανονισµού σε αγορά του κράτους µέλους, εάν θεωρούν την ανακοίνωση αυτή
αναγκαία για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των οργανισµών αυτών σε
σχέση µε αθετήσεις, έστω και δυνητικές, παρεµβαινόντων στην αγορά αυτή. Οι
πληροφορίες οι λαµβανόµενες στο πλαίσιο αυτό καλύπτονται από το επαγγελµατικό
απόρρητο όπως ορίζει το άρθρο 54 παράγραφος 1.

4.

Εντούτοις, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 2,
λαµβανόµενες πληροφορίες να µην ανακοινώνονται, στην περίπτωση που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, χωρίς την ρητή συγκατάθεση των αρµοδίων αρχών
από τις οποίες προήλθαν οι πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ III
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άρθρο 63
Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε τον έλεγχο των ετησίων λογαριασµών
και των ενοποιηµένων λογαριασµών
1.

36
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Τα κράτη µέλη προβλέπουν τουλάχιστον ότι κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει
χορηγηθεί άδεια κατά την έννοια της οδηγίας 2006/43/ΕΟΚ36 το οποίο ασκεί σε

Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τους
υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ.
87).
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ίδρυµα την αποστολή που περιγράφεται στο άρθρο 51 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ37,
στο άρθρο 37 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ38 ή στο άρθρο 73 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ή
κάθε άλλη νόµιµη αποστολή, υποχρεούται να γνωστοποιεί ταχέως στις αρµόδιες
αρχές κάθε απόφαση ή γεγονός που αφορά το εν λόγω ίδρυµα, των οποίων το
συγκεκριµένο πρόσωπο έλαβε γνώση κατά την άσκηση της αποστολής αυτής, και η
οποία ή το οποίο είναι δυνατόν:
α)

να αποτελέσει ουσιαστική παραβίαση των νοµοθετικών ή κανονιστικών
διατάξεων οι οποίες θεσπίζουν τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας ή διέπουν,
ειδικά, την άσκηση της δραστηριότητας των ιδρυµάτων,

β)

να θίξει τη συνέχεια της εκµετάλλευσης του ιδρύµατος,

γ)

να οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασµών ή σε διατύπωση των
επιφυλάξεων.

Τα κράτη µέλη προβλέπουν τουλάχιστον ότι η ίδια υποχρέωση ισχύει για το αυτό
πρόσωπο όσον αφορά τα γεγονότα ή τις αποφάσεις των οποίων έλαβε γνώση στο
πλαίσιο αποστολής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η οποία εκπληρούται σε µια
επιχείρηση που έχει στενούς δεσµούς απορρέοντες από δεσµό ελέγχου µε το ίδρυµα
στο οποίο το πρόσωπο αυτό εκπληρώνει την εν λόγω αποστολή.
2.

Η καλή τη πίστη κοινολόγηση στις αρµόδιες αρχές, γεγονότων ή αποφάσεων της
παραγράφου 1, από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κατά την έννοια της
οδηγίας 2006/43/ΕΟΚ, δεν αποτελεί παραβίαση τυχόν περιορισµού κοινολόγησης
πληροφοριών που επιβάλλεται συµβατικώς ή από νοµοθετική, κανονιστική ή
διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται καµία ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά.
ΤΜΗΜΑ IV

ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Άρθρο 64
Εποπτικές εξουσίες
Για τους σκοπούς του άρθρου 99 και της εφαρµογής του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων], οι αρµόδιες αρχές έχουν τουλάχιστον τις κατωτέρω εξουσίες:
α)

37

38

EL

να απαιτούν από τα ιδρύµατα να διατηρούν συγκεκριµένα ποσά ιδίων κεφαλαίων σε
σχέση µε στοιχεία κινδύνων και κινδύνους που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 του

Τετάρτη οδηγία 78/660/EOK του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζοµένη στο άρθρο 54
παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων
µορφών (ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11).
Έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόµενη στο άρθρο 54
παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς (ΕΕ L 193 της
18.7.1983, σ. 1).
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κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], όπως οι αρµόδιες αρχές τα
καθορίζουν βάσει του άρθρου 98·
β)

να απαιτούν την ενίσχυση των ρυθµίσεων, διαδικασιών, µηχανισµών και
στρατηγικών που τέθηκαν σε εφαρµογή για τη συµµόρφωση µε τα άρθρα 72 και 74·

γ)

να υποχρεώνουν τα ιδρύµατα να εφαρµόζουν ειδική πολιτική προβλέψεων ή
µεταχείριση των στοιχείων του ενεργητικού από την άποψη των κεφαλαιακών
απαιτήσεων·

δ)

να θέτουν περιορισµούς ή όρια στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, το
επιχειρηµατικό φάσµα ή το δίκτυο των ιδρυµάτων ή να ζητούν την αφαίρεση
δραστηριοτήτων που ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο για την αρτιότητα ενός ιδρύµατος·

ε)

να απαιτούν τη µείωση του κινδύνου τον οποίον ενέχουν οι δραστηριότητες, τα
προϊόντα και τα συστήµατα των ιδρυµάτων·

στ)

να απαιτούν από τα ιδρύµατα να περιορίζουν τις µεταβλητές αποδοχές ως ποσοστό
επί των καθαρών εσόδων όταν δεν συµβιβάζονται µε τη διατήρηση υγιούς
κεφαλαιακής βάσης·

ζ)

να απαιτούν από τα ιδρύµατα να χρησιµοποιούν τα καθαρά κέρδη για την ενίσχυση
των ιδίων κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένου του περιορισµού ή της απαγόρευσης
διανοµής κερδών στους µετόχους ή στα µέλη του ιδρύµατος·

η)

να επιβάλλουν απαιτήσεις για πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές αναφορών,
συµπεριλαµβανοµένων των αναφορών σχετικά µε το κεφάλαιο και την ταµειακή
κατάσταση·

θ)

να επιβάλλουν περιορισµούς σε ασυµφωνίες λήξης µεταξύ ενεργητικού και
παθητικού·

ι)

να απαγορεύουν την καταβολή ή διανοµή µερίσµατος ή τόκων σε Πρόσθετα
κεφαλαιακά µέσα της Κατηγορίας 1.
Άρθρο 65
Κυρώσεις

EL

1.

Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων] ή των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη προβαίνουν σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων
και µέτρων και διασφαλίζουν την εφαρµογή αυτών. Οι κυρώσεις και τα µέτρα είναι
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, όπου ισχύουν υποχρεώσεις των ιδρυµάτων,
χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών, εταιρειών χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών
και εταιρειών συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων, σε περίπτωση παράβασης θα
επιβάλλονται κυρώσεις στα µέλη του διοικητικού οργάνου και σε οποιαδήποτε άλλα
φυσικά πρόσωπα φέρουν ευθύνη για την παράβαση βάσει της εθνικής νοµοθεσίας.
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3.

Στις αρµόδιες αρχές παρέχονται όλες οι ανακριτικές εξουσίες που είναι αναγκαίες
για την επιτέλεση των καθηκόντων τους. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους για
την επιβολή κυρώσεων, οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται στενά ώστε να
διασφαλίζουν ότι οι κυρώσεις ή τα µέτρα έχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα και
συντονίζουν τη δράση τους όταν ασχολούνται µε διασυνοριακές υποθέσεις.
Άρθρο 66
Απαιτήσεις παροχής άδειας λειτουργίας και απαιτήσεις για αποκτήσεις ειδικών συµµετοχών

1.

2.

EL

Το παρόν άρθρο ισχύει για τα εξής:
α)

δραστηριότητα αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από
το κοινό χωρίς ο αποδέκτης να είναι πιστωτικό ίδρυµα, κατά παράβαση του
άρθρου 3·

β)

έναρξη δραστηριότητας ως πιστωτικό ίδρυµα χωρίς άδεια λειτουργίας, κατά
παράβαση του άρθρου 9·

γ)

απόκτηση, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής σε πιστωτικό ίδρυµα, ή
περαιτέρω αύξηση, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής σε πιστωτικό ίδρυµα,
ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των µεριδίων κεφαλαίου
που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%, του 30% ή
του 50%, ή ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση
(στο εξής «προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής»), χωρίς να απευθύνει
κοινοποίηση εγγράφως στις αρµόδιες αρχές του πιστωτικού ιδρύµατος στο
οποίο επιδιώκει είτε να αποκτήσει ειδική συµµετοχή ή να την αυξήσει, κατά
παράβαση του άρθρου 22 παράγραφος 1·

δ)

Παύση κατοχής, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής σε ένα πιστωτικό
ίδρυµα ή µείωση της ειδικής συµµετοχής ούτως ώστε η αναλογία των
δικαιωµάτων ψήφου ή των µεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να είναι
µικρότερη από 20%, 30% ή 50% ή ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να παύσει αν
είναι θυγατρική επιχείρηση, χωρίς να απευθύνει κοινοποίηση εγγράφως στις
αρµόδιες αρχές, κατά παράβαση του άρθρου 25.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 οι διοικητικές
κυρώσεις και τα µέτρα που µπορούν να εφαρµοστούν περιλαµβάνουν τουλάχιστον
τα εξής:
α)

δηµόσια ανακοίνωση που αναφέρει το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και
τη φύση της παράβασης,

β)

διαταγή προς το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για παύση της παράνοµης
συµπεριφοράς και παράλειψής της στο µέλλον,

γ)

σε περίπτωση νοµικού προσώπου, διοικητικά χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και
10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την
προηγούµενη χρήση· σε περίπτωση επιχείρησης που είναι θυγατρική µητρικής
επιχείρησης, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών θα είναι ο
συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών που προκύπτει από τις ενοποιηµένες
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καταστάσεις της ανώτατης µητρικής επιχείρησης κατά την προηγούµενη
χρήση·
δ)

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικά χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και
5.000.000 ευρώ ή, στα κράτη µέλη όπου το ευρώ δεν είναι το επίσηµο
νόµισµα, η αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόµισµα κατά τον χρόνο έγκρισης της
παρούσας οδηγίας.

ε)

διοικητικά χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο του ποσού του οφέλους
που αποκοµίστηκε από την παράβαση, εφόσον το όφελος είναι µετρήσιµο.
Άρθρο 67
Λοιπές διατάξεις

1.

EL

Το παρόν άρθρο ισχύει σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις:
α)

ένα ίδρυµα απέκτησε άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώσεις ή µε οποιοδήποτε
άλλο αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση του άρθρου 18 στοιχείο β)·

β)

ένα ίδρυµα, αφού πληροφορήθηκε για αγορές ή εκχωρήσεις συµµετοχών στο
κεφάλαιό τους οι οποίες αυξάνουν ή µειώνουν τα ποσοστά συµµετοχής πάνω ή
κάτω από ένα από τα όρια του άρθρου 22 παράγραφος 1 και του άρθρου 25,
δεν ενηµέρωσε τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε αυτές τις αγορές ή εκχωρήσεις,
κατά παράβαση του άρθρου 26 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο·

γ)

ένα ίδρυµα εισηγµένο σε ρυθµιζόµενη αγορά του καταλόγου που πρόκειται να
δηµοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
σύµφωνα µε το άρθρο 47 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ δεν κοινοποιεί, τουλάχιστον
µια φορά ανά έτος, στις αρµόδιες αρχές τα ονόµατα των µετόχων ή µελών που
έχουν ειδικές συµµετοχές καθώς και τα ποσοστά των συµµετοχών αυτών, κατά
παράβαση του άρθρου 26 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο·

δ)

ένα ίδρυµα δεν έχει θεσπίσει το πλαίσιο διακυβέρνησης που απαιτούν οι
αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για την υλοποίηση του
άρθρου 73·

ε)

ένα ίδρυµα δεν αναφέρει πληροφορίες σχετικά µε την υποχρέωση
ικανοποίησης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 87 του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] στις αρµόδιες αρχές, όπως
απαιτείται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 95 παράγραφος 1 του εν
λόγω κανονισµού·

στ)

ένα ίδρυµα δεν αναφέρει στις αρµόδιες αρχές τα στοιχεία των απαιτήσεων
κεφαλαίων του άρθρου 96α του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων]·

ζ)

ένα ίδρυµα δεν αναφέρει πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές σχετικά µε µια
µεγάλη έκθεση σε κίνδυνο, όπως όφειλε βάσει του άρθρου 383 παράγραφος 1
του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]·
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η)

ένα ίδρυµα δεν αναφέρει πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τη
ρευστότητά του, όπως όφειλε βάσει του άρθρου 403 παράγραφος 1 και 2 του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]·

θ)

ένα ίδρυµα δεν αναφέρει πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τη
µόχλευση, όπως όφειλε βάσει του άρθρου 417 παράγραφος 1 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]·

ι)

ένα ίδρυµα δεν διατηρεί ανά πάσα στιγµή ρευστά διαθέσιµα όπως απαιτείται
από το άρθρο 401 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]·

ια)

ένα ίδρυµα παρουσιάζει έκθεση σε κίνδυνο πέραν των ορίων που θέτει το
άρθρο 384 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]·

ιβ)

ένα ίδρυµα είναι εκτεθειµένο στον πιστωτικό κίνδυνο µια θέσης τιτλοποίησης
και δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 394 του κανονισµού [εισαγωγή
από Υπηρεσία Εκδόσεων]·

ιγ)

ένα ίδρυµα δεν παρέχει πληροφορίες βάσει των άρθρων 418 παράγραφοι 1 έως
3 ή 436 παράγραφος 1 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων].

Με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών των αρµόδιων αρχών σύµφωνα µε το
άρθρο 64, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 οι
διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα που µπορεί να επιβληθούν περιλαµβάνουν
τουλάχιστον τα εξής:
α)

δηµόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τη φύση
της παράβασης,

β)

διαταγή προς το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για παύση της παράνοµης
συµπεριφοράς και παράλειψής της στο µέλλον,

γ)

σε περίπτωση ιδρύµατος, ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ιδρύµατος
κατά το άρθρο 18,

δ)

προσωρινή απαγόρευση κατά οποιουδήποτε µέλους του διοικητικού οργάνου ή
άλλου υπαίτιου φυσικού προσώπου του ιδρύµατος να ασκεί καθήκοντα σε
ιδρύµατα,

ε)

σε περίπτωση νοµικού προσώπου, διοικητικά χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και
10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του εν λόγω νοµικού προσώπου
κατά την προηγούµενη χρήση· σε περίπτωση νοµικού προσώπου που είναι
θυγατρική µητρικής επιχείρησης, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος
εργασιών θα είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών που προκύπτει από
τις ενοποιηµένες καταστάσεις της ανώτατης µητρικής επιχείρησης κατά την
προηγούµενη χρήση·

στ)

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικά χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και
5.000.000 ευρώ ή, στα κράτη µέλη όπου το ευρώ δεν είναι το επίσηµο
νόµισµα, η αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόµισµα κατά την ηµεροµηνία θέσης σε
ισχύ της παρούσας οδηγίας.
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ζ)

διοικητικά χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο του ποσού των κερδών
που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης,
όπου µπορεί να προσδιοριστούν.
Άρθρο 68
∆ηµοσιοποίηση κυρώσεων

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές δηµοσιοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση οποιαδήποτε κύρωση ή οποιοδήποτε µέτρο επιβάλλεται λόγω παράβασης των
διατάξεων του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] ή των εθνικών διατάξεων
που έχουν θεσπιστεί για την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων
στοιχείων που αφορούν το είδος και τη φύση της παράβασης και το όνοµα των υπεύθυνων
προσώπων, εκτός αν αυτή η δηµοσιοποίηση θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα των
χρηµατοοικονοµικών αγορών. Όταν η δηµοσιοποίηση θα προξενούσε δυσανάλογη ζηµία στα
εµπλεκόµενα µέρη, οι αρµόδιες αρχές δηµοσιοποιούν τις κυρώσεις ανώνυµα.
Άρθρο 69
Αποτελεσµατική εφαρµογή κυρώσεων και επιβολή κυρώσεων από αρµόδιες αρχές
1.

2.

EL

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισµό του είδους των διοικητικών
κυρώσεων ή µέτρων και του ύψους των διοικητικών χρηµατικών προστίµων, οι
αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες, στις οποίες
περιλαµβάνονται:
α)

η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,

β)

ο βαθµός ευθύνης του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου,

γ)

η οικονοµική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, όπως
προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νοµικού προσώπου
ή από το ετήσιο εισόδηµα του υπαίτιου φυσικού προσώπου,

δ)

η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που
αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο βαθµό που
µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν,

ε)

οι ζηµίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στο βαθµό που
µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν,

στ)

ο βαθµός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου µε την
αρµόδια αρχή,

ζ)

προηγούµενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου.

Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές που απευθύνονται στις αρµόδιες αρχές
σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σχετικά µε τους
τύπους διοικητικών µέτρων και κυρώσεων και το ύψος των διοικητικών χρηµατικών
προστίµων.
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Άρθρο 70
Καταγγελίες παραβάσεων
1.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές θεσπίζουν αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς για την ενθάρρυνση των καταγγελιών προς τις αρµόδιες αρχές για
παραβάσεις των διατάξεων του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]
και των εθνικών διατάξεων εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

2.

Οι µηχανισµοί της παραγράφου 1 περιλαµβάνουν τουλάχιστον:

3.

α)

ειδικές διαδικασίες για τη λήψη και την παρακολούθηση καταγγελιών για
παραβάσεις,

β)

κατάλληλη προστασία για εργαζοµένους ιδρυµάτων που καταγγέλλουν
παραβάσεις που διαπράττονται εντός του ιδρύµατος,

γ)

προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που
καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι
διέπραξε παράβαση, σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στην οδηγία
95/46/ΕΚ.

Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα να θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες για
να µπορούν οι εργαζόµενοί τους να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, µέσω
ειδικού διαύλου.
Άρθρο 71
∆ικαίωµα προσφυγής

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι κατά των αποφάσεων και µέτρων που λαµβάνονται κατ’
εφαρµογή νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εκδίδονται σύµφωνα
µε την παρούσα οδηγία ή τον κανονισµό [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] δύναται να
ασκηθεί δικαστική προσφυγή. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση, που δεν λαµβάνουν απόφαση
εντός εξαµήνου από την κατάθεση αίτησης έγκρισης, η οποία περιέχει όλα τα απαιτούµενα
από τις ισχύουσες διατάξεις στοιχεία.
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Κεφάλαιο 2
∆ιαδικασίες ελέγχου
ΤΜΗΜΑ I
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 72
Εσωτερικό κεφάλαιο
Τα ιδρύµατα διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσµατικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες
για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της
κατανοµής των εσωτερικών κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης
και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να
αναλάβουν.
Οι εν λόγω στρατηγικές και διαδικασίες υπόκεινται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση ώστε
να εξασφαλιστεί ότι παραµένουν πλήρεις και αναλογικές προς τη φύση, την κλίµακα και την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος.

ΤΜΗΜΑ II
ΠΛΑΙΣΙΟ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 73
∆ιαδικασίες και µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου
1.
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Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από κάθε ίδρυµα να έχει θεσπίσει άρτιο πλαίσιο
διακυβέρνησης το οποίο να περιλαµβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση µε
ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραµµές ευθύνης, αποτελεσµατικές διαδικασίες
εντοπισµού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους
αναλαµβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, επαρκείς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου
περιλαµβανοµένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών καθώς και
πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που να συνάδουν προς τις αρχές της ορθής και
αποτελεσµατικής διαχείρισης κινδύνων·
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2.

Το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί της παραγράφου 1 πρέπει να είναι
εκτενή και αναλογικά προς τη φύση, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των
δραστηριοτήτων του ιδρύµατος. Τα τεχνικά κριτήρια που ορίζονται στα υποτµήµατα
2 και 3 λαµβάνονται υπόψη.

3.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει τις
ρυθµίσεις, διαδικασίες και µηχανισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας και πληρότητας που καθορίζονται στην
παράγραφο 2.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία
των άρθρων 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Η ΕΑΤ θα υποβάλει αυτά τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην
Επιτροπή µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.
Άρθρο 74
Εποπτεία πολιτικών αποδοχών

1.

Οι αρµόδιες αρχές χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σύµφωνα
µε τα κριτήρια για δηµοσιοποίηση που ορίζονται στο άρθρο 435 παράγραφος 1 του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] για τη συγκριτική αξιολόγηση των
τάσεων και των πρακτικών των πολιτικών αποδοχών. Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν
αυτές τις πληροφορίες στην ΕΑΤ.

2.

Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις ορθές πολιτικές αποδοχών οι
οποίες συνάδουν µε τις αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 88. Οι κατευθυντήριες
γραµµές λαµβάνουν επίσης υπόψη τις αρχές περί ορθών πολιτικών αποδοχών που
ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2009, σχετικά µε τις
πολιτικές αποδοχών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών39.
Η ΕΑΚΑΑ συνεργάζεται στενά µε την ΕΑΤ για την ανάπτυξη κατευθυντήριων
γραµµών σχετικά µε τις πολιτικές αποδοχών για τις κατηγορίες υπαλλήλων που
ασχολούνται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριότητες κατά την
έννοια του σηµείου 2 του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
Η ΕΑΤ χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που λαµβάνει από τις αρµόδιες αρχές
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 για να προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των
τάσεων και των πρακτικών αποδοχών σε επίπεδο Ένωσης.

3.
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Οι αρµόδιες αρχές συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον αριθµό ατόµων ανά ίδρυµα
που ανήκουν σε επίπεδο αµοιβών τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένων του σχετικού επιχειρηµατικού τοµέα και των βασικών
στοιχείων µισθού, πρόσθετων αµοιβών, µακροπρόθεσµων επιβραβεύσεων και
συνταξιοδοτικών εισφορών. Αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται στην ΕΑΤ, η οποία
τις δηµοσιεύει συνολικά στη βάση κράτους µέλους καταγωγής σε κοινό µορφότυπο

C(2009) 3159.
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διαβίβασης στοιχείων. Η ΕΑΤ µπορεί να καταρτίζει κατευθυντήριες γραµµές για να
διευκολύνει την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και να διασφαλίζει τη
συνέπεια των πληροφοριών που συγκεντρώνονται.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Άρθρο 75
Αντιµετώπιση κινδύνων
1.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι το διοικητικό όργανο εγκρίνει και επανεξετάζει
περιοδικά τις στρατηγικές και τις πολιτικές για την ανάληψη, τη διαχείριση, τον
έλεγχο και τη µείωση των κινδύνων στους οποίους είναι ή θα µπορούσε να είναι
εκτεθειµένο το ίδρυµα, περιλαµβανοµένων εκείνων που προκαλούνται από το
µακροοικονοµικό περιβάλλον στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του,
λαµβανοµένης υπόψη της φάσης του οικονοµικού κύκλου.

2.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι το διοικητικό όργανο, κατά την άσκηση της
εποπτικής του αρµοδιότητας, αφιερώνει αρκετό χρόνο στην εκτίµηση των θεµάτων
κινδύνου.

3.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα θεσπίζουν επιτροπή κινδύνου
αποτελούµενη από µέλη του διοικητικού οργάνου τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε
εκτελεστική λειτουργία στο αντίστοιχο ίδρυµα. Τα µέλη της επιτροπής κινδύνου θα
έχουν κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση ώστε να αντιλαµβάνονται
πλήρως και να παρακολουθούν τη στρατηγική κινδύνου και την πολιτική ανάληψης
κινδύνων του ιδρύµατος.
Η επιτροπή κινδύνου θα συµβουλεύει το διοικητικό όργανο, κατά την άσκηση της
εποπτικής του αρµοδιότητας, σχετικά µε τη συνολική παρούσα και µελλοντική
ανάληψη κινδύνων και στρατηγική κινδύνου του ιδρύµατος και θα το βοηθά κατά
την άσκηση της εποπτικής του αρµοδιότητας στην επίβλεψη της υλοποίησης αυτής
της στρατηγικής.
Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέψουν σε ένα ίδρυµα να µην καθιερώσει
ξεχωριστή επιτροπή κινδύνου ανάλογα µε τη φύση, το µέγεθος και την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύµατος.

4.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι η επιτροπή κινδύνου ή, όπου δεν έχει ιδρυθεί
επιτροπή κινδύνου, το διοικητικό όργανο, κατά την άσκηση της εποπτικής του
δραστηριότητας, επικοινωνεί τακτικά µε το όργανο διαχείρισης κινδύνου του
ιδρύµατος και, όπου συντρέχει λόγος, έχει πρόσβαση σε ειδικούς εξωτερικούς
συµβούλους.
Η επιτροπή κινδύνου ή, όπου δεν έχει ιδρυθεί επιτροπή κινδύνου, το διοικητικό
όργανο, κατά την άσκηση της εποπτικής του δραστηριότητας, καθορίζει το είδος,
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την ποσότητα, τη µορφή και τη συχνότητα των πληροφοριών που λαµβάνει από τα
ανώτερα διοικητικά στελέχη σχετικά µε θέµατα κινδύνου.
5.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα διαθέτουν τµήµα διαχείρισης
κινδύνου το οποίο είναι ανεξάρτητο από τις λειτουργικές και διοικητικές λειτουργίας
και έχει επαρκείς εξουσίες, κύρος, πόρους και πρόσβαση στο διοικητικό όργανο.
Το τµήµα διαχείρισης κινδύνου είναι υπεύθυνο για τον εντοπισµό, τη µέτρηση και
την αναφορά της έκθεσης σε κίνδυνο. Το τµήµα διαχείρισης κινδύνου εµπλέκεται
ενεργά στην ανάπτυξη της στρατηγικής κινδύνου και σε όλες τις σηµαντικές
αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου. Το τµήµα διαχείρισης κινδύνου δύναται να
παρουσιάσει την πλήρη εικόνα ολόκληρου του φάσµατος των κινδύνων που
αντιµετωπίζει το ίδρυµα.
Το τµήµα διαχείρισης κινδύνου µπορεί να αναφέρεται απευθείας στο διοικητικό
όργανο, κατά την άσκηση της εποπτικής του δραστηριότητας, όποτε αυτό απαιτείται,
ανεξάρτητα από τα ανώτερα στελέχη.
Ο ή η επικεφαλής του τµήµατος διαχείρισης κινδύνου θα είναι ανεξάρτητο ανώτερο
στέλεχος µε διακριτή αρµοδιότητα στο τµήµα διαχείρισης κινδύνου. Όπου η φύση,
το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος δε
δικαιολογούν το διορισµό ειδικού ατόµου, οι αρµοδιότητες µπορούν να
αναλαµβάνονται από άλλο ανώτερο στέλεχος του ιδρύµατος, µε την προϋπόθεση ότι
δεν θα υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων.
Ο/η επικεφαλής του τµήµατος διαχείρισης κινδύνου δεν θα απαλλάσσεται από τα
καθήκοντά του/της χωρίς την προηγούµενη έγκριση του διοικητικού οργάνου, κατά
την άσκηση της εποπτικής του δραστηριότητας, και θα έχει απευθείας πρόσβαση στο
διοικητικό όργανο κατά την άσκηση της εποπτικής του δραστηριότητας όποτε αυτό
απαιτείται.
Άρθρο 76
Εσωτερικές Προσεγγίσεις για τον υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
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1.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα προβαίνουν στις κατάλληλες
ενέργειες για την ανάπτυξη µεθόδων εσωτερικών διαβαθµίσεων για τον υπολογισµό
των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο όπου οι
εκθέσεις τους είναι σηµαντικές σε απόλυτες τιµές και όπου έχουν ταυτόχρονα
πολλές σηµαντικούς αντισυµβαλλόµενους.

2.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα προβαίνουν στις κατάλληλες
ενέργειες για την ανάπτυξη εσωτερικών µοντέλων υπολογισµού των απαιτήσεων
ιδίων κεφαλαίων για συγκεκριµένους κινδύνους ή χρεόγραφα στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών, καθώς και εσωτερικών µοντέλων υπολογισµού των απαιτήσεων ιδίων
κεφαλαίων για τον κίνδυνο υπερηµερίας και τον κίνδυνο µετατόπισης πιστοληπτικού
κινδύνου όπου η έκθεση σε συγκεκριµένο κίνδυνο είναι σηµαντική σε απόλυτες
τιµές και όπου έχουν πολλές καθαρές θέσεις σε χρεόγραφα διαφορετικών εκδοτών.

3.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για την περαιτέρω
συγκεκριµενοποίηση της έννοιας των εκθέσεων που είναι σηµαντικές σε απόλυτες
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τιµές των παραγράφων 1 και 2 και των ορίων των µεγάλων αριθµών σηµαντικών
αντισυµβαλλοµένων και των θέσεων σε χρεόγραφα διαφορετικών εκδοτών. Η ΕΑΤ
θα υποβάλει αυτά τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή µέχρι
την 1η Ιανουαρίου 2014.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία θέσπισης των κανονιστικών τεχνικών
προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Άρθρο 77
Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αντισυµβαλλοµένων
Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν τα εξής:
α)

Η χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε ορθά και σαφώς καθορισµένα κριτήρια. Η
διαδικασία έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης και αναχρηµατοδότησης των
πιστώσεων ορίζεται µε σαφήνεια.

β)

Τα ιδρύµατα έχουν εσωτερικές µεθόδους που τους επιτρέπουν να εκτιµούν τον
πιστωτικό κίνδυνο της έκθεσης σε µεµονωµένους δανειολήπτες, σε χρεόγραφα ή σε
αντισυµβαλλόµενους, καθώς και τον πιστωτικό κίνδυνο σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.
Ιδίως, οι εσωτερικές µέθοδοι δεν στηρίζονται αποκλειστικά ή µηχανιστικά σε
εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Όπου οι απαιτήσεις ιδίων
κεφαλαίων βασίζονται σε διαβάθµιση από εξωτερικό οργανισµό αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας (ECAI) ή στο γεγονός ότι µια έκθεση είναι αδιαβάθµιστη,
τα ιδρύµατα χρησιµοποιούν τις δικές τους µεθόδους για να εκτιµήσουν την
καταλληλότητα της κατάταξης που εµπεριέχεται σε αυτές τις απαιτήσεις ιδίων
κεφαλαίων λαµβάνουν υπόψη το αποτέλεσµα κατά την κατανοµή του εσωτερικού
κεφαλαίου.

γ)

Η διαρκής διαχείριση και παρακολούθηση των διαφόρων χαρτοφυλακίων και
εκθέσεων που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο των ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένων
του εντοπισµού και της διαχείρισης προβληµατικών πιστώσεων της διενέργειας
επαρκών προσαρµογών και προβλέψεων αξίας, γίνεται µέσω αποτελεσµατικών
συστηµάτων.

δ)

Η διαφοροποίηση των πιστωτικών χαρτοφυλακίων είναι επαρκής σύµφωνα µε τις
αγορές-στόχους και τη συνολική στρατηγική πιστώσεων του ιδρύµατος.
Άρθρο 78
Υπολειπόµενος Κίνδυνος

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος οι αναγνωρισµένες τεχνικές µείωσης του
πιστωτικού κινδύνου που χρησιµοποιούν τα ιδρύµατα να αποδειχθούν λιγότερο
αποτελεσµατικές από ό,τι αναµενόταν αντιµετωπίζεται και ελέγχεται µε γραπτώς
τεκµηριωµένες πολιτικές και διαδικασίες.
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Άρθρο 79
Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος συγκέντρωσης από ανοίγµατα έναντι
µεµονωµένων αντισυµβαλλόµενων, οµάδων συνδεδεµένων αντισυµβαλλοµένων και
αντισυµβαλλόµενων στον ίδιο οικονοµικό τοµέα ή γεωγραφική περιοχή, ή από την ίδια
δραστηριότητα ή βασικό εµπόρευµα, ή από την εφαρµογή τεχνικών µείωσης του πιστωτικού
κινδύνου, και ιδίως ο κίνδυνος που συνδέεται µε µεγάλα έµµεσα πιστωτικά ανοίγµατα, όπως
ενός µόνο εκδότη εξασφαλίσεων, αντιµετωπίζεται και ελέγχεται µε γραπτώς τεκµηριωµένες
πολιτικές και διαδικασίες.
Άρθρο 80
Κίνδυνος Τιτλοποίησης
1.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι από συναλλαγές τιτλοποίησης στις
οποίες το πιστωτικό ίδρυµα είναι επενδυτής, µεταβιβάζων ή χρηµατοδότης,
συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων φήµης, όπως προκύπτουν σε σχέση µε
πολύπλοκες δοµές ή προϊόντα, αξιολογούνται και αντιµετωπίζονται µε κατάλληλες
πολιτικές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι η οικονοµική σηµασία της
συναλλαγής λαµβάνεται πλήρως υπόψη στις αποφάσεις αξιολόγησης και διαχείρισης
των κινδύνων.

2.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι εάν το ίδρυµα είναι το µεταβιβάζον ίδρυµα
ανακυκλούµενων συναλλαγών τιτλοποίησης µε ρήτρα πρόωρης εξόφλησης, θα
υφίσταται σχεδιασµός σχετικά µε τη ρευστότητα για την αντιµετώπιση των
επιπτώσεων τόσο των προγραµµατισµένων όσο και των πρόωρων εξοφλήσεων.
Άρθρο 81
Κίνδυνος της αγοράς

1.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται πολιτικές και διαδικασίες για τη
µέτρηση και τη διαχείριση όλων των σηµαντικών πηγών και επιπτώσεων των
κινδύνων της αγοράς.

2.

Όταν η θέση short καθίσταται ληξιπρόθεσµη πριν από τη θέση long, οι αρµόδιες
αρχές διασφαλίζουν ότι και τα ιδρύµατα λαµβάνουν µέτρα κατά του κινδύνου
ανεπαρκούς ρευστότητας.

3.

Το εσωτερικό κεφάλαιο είναι επαρκές για σηµαντικούς κινδύνους της αγοράς που
δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων.
Τα ιδρύµατα που κατά τον υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον
κίνδυνο θέσης, σύµφωνα µε το Τρίτο Μέρος, Τίτλος IV, Κεφάλαιο 2 του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], έχουν συµψηφίσει τις θέσεις που
έχουν σε µία ή περισσότερες από τις µετοχές που συναποτελούν έναν δείκτη
µετοχών µε θέση ή θέσεις στο συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη
µετοχών ή σε άλλο προϊόν συνδεδεµένο µε δείκτη µετοχών, έχουν επαρκή
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εσωτερικά κεφάλαια ώστε να καλύπτουν τον κίνδυνο βάσης για ζηµία που γεννάται
από το ενδεχόµενο να µην ακολουθεί πλήρως η τιµή του συµβολαίου µελλοντικής
εκπλήρωσης ή του άλλου προϊόντος τις τιµές των µετοχών που το συναποτελούν. Το
αυτό ισχύει για τα ιδρύµατα όταν κατέχουν αντίθετες θέσεις σε συµβόλαιο
µελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη µετοχών των οποίων η λήξη προθεσµίας και/ή η
σύνθεση δεν είναι πανοµοιότυπες.
Όταν χρησιµοποιούν τη µεταχείριση του άρθρου 334 του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων], τα ιδρύµατα διασφαλίζουν ότι κρατούν επαρκή εσωτερικά
κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου ζηµίας που υφίσταται µεταξύ του χρόνου της
αρχικής δέσµευσης και της επόµενης εργάσιµης ηµέρας.
Άρθρο 82
Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου
Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα εφαρµόζουν συστήµατα για την εκτίµηση
και τη διαχείριση του κινδύνου από δυνητικές µεταβολές επιτοκίων κατά το µέτρο
επηρεάζουν τις δραστηριότητες του ιδρύµατος που δεν σχετίζονται µε το χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών.
Άρθρο 83
Λειτουργικός κίνδυνος
1.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα εφαρµόζουν πολιτικές και
διαδικασίες για την εκτίµηση και τη διαχείριση της έκθεσης σε λειτουργικό κίνδυνο,
περιλαµβανοµένου εκείνου που απορρέει από γεγονότα µε χαµηλή συχνότητα και
σοβαρές επιπτώσεις. Τα ιδρύµατα διατυπώνουν µε σαφήνεια τι συνιστά λειτουργικό
κίνδυνο για τους σκοπούς αυτών των πολιτικών και διαδικασιών.

2.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι καταρτίζονται σχέδια αντιµετώπισης
επειγουσών καταστάσεων και συνέχισης της λειτουργίας που διασφαλίζουν την
ικανότητα του ιδρύµατος να συνεχίζει τη λειτουργία του και να περιορίζει τις ζηµίες
σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της δραστηριότητάς του.
Άρθρο 84
Κίνδυνος Ρευστότητας

1.

EL

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα διαθέτουν άρτιες στρατηγικές,
πολιτικές, διαδικασίες και άρτια συστήµατα για τον εντοπισµό, τη µέτρηση και τη
διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας εντός κατάλληλου συνόλου χρονικών
οριζόντων, µεταξύ άλλων εντός της ίδιας ηµέρας, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι
τα ιδρύµατα διατηρούν επαρκή επίπεδα αποθεµάτων ρευστότητας. Αυτές οι
στρατηγικές, πολιτικές, διαδικασίες και τα συστήµατα θα είναι σχεδιασµένα µε βάση
τους επιχειρηµατικούς τοµείς, τα νοµίσµατα, τους κλάδους και τις νοµικές οντότητες
και θα περιλαµβάνουν επαρκείς µηχανισµούς κατανοµής κόστους ρευστότητας,
ωφελειών και κινδύνων.
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2.

Οι στρατηγικές, πολιτικές, διαδικασίες και τα συστήµατα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 είναι αναλογικά προς την πολυπλοκότητα, το προφίλ κινδύνου, το
πεδίο λειτουργίας των ιδρυµάτων και το επίπεδο ανοχής κινδύνου που έχει οριστεί
από το διοικητικό όργανο και αντικατοπτρίζουν τη σηµασία του ιδρύµατος σε κάθε
κράτος µέλος στο οποίο δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά. Τα ιδρύµατα θα
κοινοποιούν την ανοχή κινδύνου σε όλους τους σχετικούς επιχειρηµατικούς φορείς.

3.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα αναπτύσσουν µεθόδους για τον
προσδιορισµό, τη µέτρηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση χρηµατοδοτικών
θέσεων. Αυτές οι µέθοδοι περιλαµβάνουν τωρινές και προβλεπόµενες χρηµατορροές
που προκύπτουν από στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού, στοιχεία εκτός
ισολογισµού, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων υποχρεώσεων και πιθανών
επιπτώσεων του κινδύνου φήµης.

4.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα διακρίνουν µεταξύ δεσµευµένων
και µη βεβαρηµένων στοιχείων του ενεργητικού τα οποία είναι πάντοτε διαθέσιµα,
ιδιαίτερα σε επείγουσες καταστάσεις. Λαµβάνουν επίσης υπόψη τη νοµική οντότητα
στην οποία ανήκουν τα στοιχεία του ενεργητικού, τη χώρα όπου τα στοιχεία είναι
εγγεγραµµένα σε µητρώο ή σε λογαριασµό, καθώς και την επιλεξιµότητα και
παρακολουθούν πώς τα στοιχεία του ενεργητικού µπορούν να κινητοποιούνται
εγκαίρως.

5.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα έχουν επίσης υπόψη τους
υφιστάµενους νοµικούς, κανονιστικούς και λειτουργικούς περιορισµούς σε
ενδεχόµενες µεταφορές ρευστότητας και µη βεβαρηµένων στοιχείων του
ενεργητικού µεταξύ νοµικών οντοτήτων, εντός και εκτός του ΕΟΧ.

6.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα εξετάζουν διάφορα µέσα µείωσης
κινδύνου ρευστότητας, συµπεριλαµβανοµένων ενός συστήµατος ορίων και
αποθεµάτων ρευστότητας, προκειµένου να είναι σε θέση να αντέξουν ποικίλες
περιπτώσεις πίεσης, καθώς και επαρκώς διαφοροποιηµένη χρηµατοδοτική
διάρθρωση και πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης. Αυτές οι ρυθµίσεις
επανεξετάζονται τακτικά.

7.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια σχετικά µε
τις θέσεις ρευστότητας και τους παράγοντες µείωσης κινδύνου και αναθεωρούνται
σε τακτική βάση οι παραδοχές στις οποίες στηρίζονται οι αποφάσεις σχετικά µε τη
χρηµατοδοτική θέση. Για τους σκοπούς αυτούς, τα εναλλακτικά σενάρια θα
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα τα στοιχεία εκτός ισολογισµού και άλλες ενδεχόµενες
υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των οντοτήτων ειδικού σκοπού
τιτλοποίησης (SSPE) ή άλλων οντοτήτων ειδικού σκοπού, όπως ορίζονται στον
κανονισµό [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], σε σχέση µε τις οποίες το ίδρυµα
ενεργεί ως ανάδοχος ή παρέχει σηµαντική υποστήριξη ρευστότητας.

8.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις
συνδυασµένων εναλλακτικών σεναρίων ανάλογα µε το ίδρυµα, σε όλο το εύρος της
αγοράς και µε συνδυασµένα εναλλακτικά σενάρια. Θα εξετάζονται διαφορετικοί
χρονικοί ορίζοντες και διάφοροι βαθµοί συνθηκών πίεσης.

9.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα προσαρµόζουν τις στρατηγικές, τις
εσωτερικές πολιτικές και τα όρια κινδύνου ρευστότητας και αναπτύσσουν
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αποτελεσµατικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, λαµβάνοντας υπόψη το αποτέλεσµα των
εναλλακτικών σεναρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 7.
10.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα έχουν θεσπίσει σχέδια ανάκτησης
ρευστότητας, τα οποία καθορίζουν επαρκείς στρατηγικές και κατάλληλα µέτρα
εφαρµογής προκειµένου να αντιµετωπίσουν πιθανά ελλείµµατα ρευστότητας,
συµπεριλαµβανοµένων ελλειµµάτων που αφορούν κλάδους σε άλλα κράτη µέλη.
Αυτά τα σχέδια ελέγχονται σε τακτά διαστήµατα, ενηµερώνονται βάσει του
αποτελέσµατος των εναλλακτικών σεναρίων που ορίζονται στην παράγραφο 7,
υποβάλλονται µε τη µορφή έκθεσης στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και θα
λαµβάνουν την έγκρισή τους, ώστε οι εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες να
µπορούν να προσαρµοστούν ανάλογα. Τα ιδρύµατα προβαίνουν στις απαραίτητες
λειτουργικές ενέργειες εκ των προτέρων για να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια
ανάκτησης ρευστότητας µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα. Για τα πιστωτικά
ιδρύµατα, αυτές οι λειτουργικές ενέργειες περιλαµβάνουν την τήρηση ενεχύρων που
είναι άµεσα διαθέσιµα για τη χρηµατοδότηση της κεντρικής τράπεζας. Αυτό
περιλαµβάνει την τήρηση ενεχύρων, όπου απαιτείται, στο νόµισµα άλλου κράτους
µέλους ή στο νόµισµα τρίτης χώρας στην οποία είναι εκτεθειµένα τα πιστωτικά
ιδρύµατα και, όπου απαιτείται για λειτουργικούς λόγους, εντός της επικράτειας ενός
κράτους µέλους υποδοχής ή τρίτης χώρας στο νόµισµα της οποίας είναι εκτεθειµένα.
Άρθρο 85
Κίνδυνος υπερβολικής µόχλευσης

EL

1.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι το ίδρυµα έχει θεσπίσει πολιτικές και
διαδικασίες για τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του
κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης. Οι δείκτες κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης
περιλαµβάνουν το δείκτη µόχλευσης που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 416 του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] και τις ασυµφωνίες µεταξύ του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων.

2.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο
υπερβολικής µόχλευσης µε προνοητικό τρόπο λαµβάνοντας υπόψη τις δυνητικές
αυξήσεις του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης λόγω µειώσεων των ιδίων
κεφαλαίων του ιδρύµατος συνεπεία αναµενόµενων ή πραγµατοποιηθεισών ζηµιών,
ανάλογα µε τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες. Για αυτόν το σκοπό, τα ιδρύµατα
είναι ικανά να αντέξουν σε µια σειρά διαφορετικών περιπτώσεων πίεσης όσον
αφορά τον κίνδυνο υπερβολικής µόχλευσης.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 86
Ρυθµίσεις ∆ιακυβέρνησης
1.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι το διοικητικό όργανο ορίζει και επιβλέπει την
υλοποίηση των ρυθµίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική
και συνετή διοίκηση ενός ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένου του διαχωρισµού
αρµοδιοτήτων στον οργανισµό και την πρόληψη αντικρουόµενων συµφερόντων.
Οι ρυθµίσεις αυτές τηρούν τις εξής αρχές:
α)

το διοικητικό όργανο έχει τη γενική ευθύνη του ιδρύµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης και επίβλεψης της υλοποίησης των
στρατηγικών στόχων, της στρατηγικής αντιµετώπισης κινδύνου και της
εσωτερικής διακυβέρνησης του ιδρύµατος,

β)

το διοικητικό όργανο οφείλει να επιβλέπει αποτελεσµατικά τα ανώτερα
στελέχη,

γ)

ο πρόεδρος του διοικητικού οργάνου ενός ιδρύµατος δε θα ασκεί ταυτόχρονα
καθήκοντα διευθύνοντος συµβούλου στο ίδιο ίδρυµα, εκτός αν αυτό είναι
δικαιολογηµένο και εγκεκριµένο από αρµόδιες αρχές,

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι το διοικητικό όργανο παρακολουθεί και
αξιολογεί κατά περιόδους την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων διακυβέρνησης
του ιδρύµατος και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την αντιµετώπιση τυχόν
ελλείψεων.
2.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα θεσπίζουν επιτροπή ανάδειξης
υποψηφίων αποτελούµενη από µέλη του διοικητικού οργάνου τα οποία δεν έχουν
οποιαδήποτε εκτελεστική λειτουργία στο αντίστοιχο ίδρυµα.
Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων πράττει τα εξής:
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α)

εντοπίζει και προτείνει, για έγκριση από το διοικητικό όργανο κατά την
άσκηση της εποπτικής του αρµοδιότητας υποψηφίους για τις κενές θέσεις του
διοικητικού οργάνου. Για αυτό το σκοπό, η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων θα
αξιολογεί το συνδυασµό γνώσεων, δεξιοτήτων, ποικιλότητας και εµπειρίας του
διοικητικού οργάνου, θα συντάσσει περιγραφή των ρόλων και των ικανοτήτων
για ένα συγκεκριµένο διορισµό και θα υπολογίζει τον χρόνο που αναµένεται να
αφιερωθεί σε αυτή τη θέση.

β)

αξιολογεί κατά περιόδους τη δοµή, το µέγεθος, τη σύνθεση και την απόδοση
του διοικητικού οργάνου και κάνει συστάσεις προς το διοικητικό όργανο κατά
την άσκηση της εποπτικής του αρµοδιότητας σχετικά µε τυχόν αλλαγές.
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γ)

αξιολογεί κατά περιόδους τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εµπειρία
µεµονωµένων µελών του διοικητικού οργάνου και του οργάνου ως σύνολο και
υποβάλλει σχετικές αναφορές στο διοικητικό όργανο κατά την άσκηση της
εποπτικής του αρµοδιότητας.

δ)

επανεξετάζει κατά περιόδους την πολιτική που εφαρµόζει το διοικητικό
όργανο για την επιλογή και το διορισµό ανώτερων στελεχών και κάνει
συστάσεις στο διοικητικό όργανο.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων δύναται
να
χρησιµοποιεί
οποιαδήποτε
µορφή
πόρων
κρίνει
κατάλληλη,
συµπεριλαµβανοµένων των εξωτερικών συµβούλων, και θα λαµβάνει κατάλληλη
χρηµατοδότηση από το ίδρυµα για αυτόν το σκοπό.
Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να εξουσιοδοτήσουν ένα ίδρυµα να µην καθιερώσει
ξεχωριστή επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων ανάλογα µε τη φύση, το µέγεθος και την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος.
Στις περιπτώσεις όπου, βάσει του εθνικού δικαίου, το διοικητικό όργανο δεν έχει
καµία αρµοδιότητα επί της διαδικασίας διορισµού των µελών του, η παρούσα
παράγραφος δεν εφαρµόζεται.
Άρθρο 87
∆ιοικητικό Όργανο
1.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από όλα τα µέλη του διοικητικού
οποιουδήποτε ιδρύµατος να έχουν πάντοτε καλή φήµη, να διαθέτουν
γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία και να αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην
των καθηκόντων τους. Πιο συγκεκριµένα, τα µέλη του διοικητικού
οφείλουν τα τηρούν τα εξής:
α)

οργάνου
επαρκείς
εκτέλεση
οργάνου

Τα µέλη του διοικητικού οργάνου πρέπει να αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην
εκτέλεση των καθηκόντων τους στο ίδρυµα. ∆εν πρέπει να κατέχουν
ταυτόχρονα τους εξής συνδυασµού θέσεων:
(i)

µία θέση εκτελεστικού µέλους ∆Σ και δύο θέσεις µη εκτελεστικού
µέλους ∆Σ,

(ii)

τέσσερις θέσεις µη εκτελεστικού µέλους ∆Σ.

Οι θέσεις εκτελεστικού ή µη εκτελεστικού µέλους ∆Σ εντός του ίδιου οµίλου
υπολογίζονται ως µία θέση.
Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να εξουσιοδοτήσουν ένα µέλος του διοικητικού
οργάνου ενός ιδρύµατος να συνδυάζει περισσότερες θέσεις µέλους ∆Σ από τις
επιτρεπόµενες, ανάλογα µε τη φύση, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των
δραστηριοτήτων του ιδρύµατος, µε την προϋπόθεση ότι το µέλος έχει αρκετό
χρόνο να διαθέσει για την εκτέλεση των καθηκόντων του στο πιστωτικό
ίδρυµα.
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β)

Το διοικητικό όργανο θα κατέχει συνολικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και
εµπειρία ώστε να µπορεί να κατανοήσει τις δραστηριότητες του ιδρύµατος,
συµπεριλαµβανοµένων των κυριότερων κινδύνων.

γ)

Κάθε µέλος του διοικητικού οργάνου θα ενεργεί µε ειλικρίνεια, ακεραιότητα
και ανεξάρτητη βούληση ώστε να αµφισβητεί τις αποφάσεις των ανώτερων
στελεχών όποτε αυτό χρειάζεται.

2.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τα ιδρύµατα να αφιερώνουν επαρκές προσωπικό
και οικονοµικούς πόρους για την υποδοχή και εκπαίδευση των µελών του
διοικητικού οργάνου.

3.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τα ιδρύµατα να λαµβάνουν υπόψη την ποικιλότητα
ως ένα εκ των κριτηρίων για την επιλογή µελών του διοικητικού οργάνου.
Ειδικότερα, τα ιδρύµατα εφαρµόζουν µια πολιτική που προωθεί την ποικιλία στα
φύλα και τις ηλικίες και τη γεωγραφική, εκπαιδευτική και επαγγελµατική ποικιλία
στο διοικητικό όργανο.

4.

Οι αρµόδιες αρχές χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σύµφωνα
µε τα κριτήρια για δηµοσιοποίηση που ορίζονται στο άρθρο 422 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] για τη συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών
ποικιλότητας. Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν αυτές τις πληροφορίες στην ΕΑΤ. Η ΕΑΤ
χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών
ποικιλότητας σε επίπεδο Ένωσης.

5.

Η ΕΑΤ αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει τα
εξής:
α)

την έννοια της αφιέρωσης επαρκούς χρόνου από ένα µέλος του διοικητικού
οργάνου για την άσκηση των καθηκόντων του, σε σχέση µε τις ιδιαίτερες
συνθήκες και τη φύση, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των
δραστηριοτήτων του ιδρύµατος τα οποία οι αρµόδιες αρχές πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη όταν δίνουν άδεια σε ένα µέλος του διοικητικού οργάνου
ενός ιδρύµατος να κατέχει ταυτόχρονα περισσότερες θέσεις σε διοικητικά
συµβούλια από όσες επιτρέπονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, στοιχείο α)·

β)

την έννοια των επαρκών συλλογικών γνώσεων, δεξιοτήτων και εµπειριών
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο β)·

γ)

τις έννοιες της ειλικρίνειας, ακεραιότητας και ανεξάρτητης βούλησης ενός
µέλους του διοικητικού οργάνου σύµφωνα µε την παράγραφο 1, στοιχείο γ)·

δ)

την έννοια του επαρκούς προσωπικού και των επαρκών χρηµατικών πόρων
που αφιερώνονται για την υποδοχή και εκπαίδευση των µελών του διοικητικού
οργάνου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2·

ε)

την έννοια της ποικιλότητας που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την
επιλογή των µελών του διοικητικού οργάνου, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία των
άρθρων 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
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Η ΕΑΤ θα υποβάλει αυτά τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην
Επιτροπή µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.
Άρθρο 88
Πολιτικές Αποδοχών

EL

1.

Η εφαρµογή των άρθρων 88 παράγραφος 2 έως 91 διασφαλίζεται από αρµόδιες
αρχές για ιδρύµατα σε επίπεδο οµίλου, µητρικής εταιρείας και θυγατρικών,
συµπεριλαµβανοµένων όσων εδρεύουν σε υπεράκτια (offshore) οικονοµικά κέντρα.

2.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή του
συνόλου των πολιτικών αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων των µισθών και των
προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων που
περιλαµβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα τα οποία αναλαµβάνουν
κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, καθώς και κάθε
εργαζόµενο οι συνολικές αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο
αµοιβών µε τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαµβάνουν
κινδύνους, των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο
στο προφίλ του κινδύνου τους, τα ιδρύµατα συµµορφώνονται προς τις ακόλουθες
αρχές κατά τρόπο και σε βαθµό που ενδείκνυται προς το µέγεθος, την εσωτερική
οργάνωση και τη φύση, το αντικείµενο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
τους:
α)

η πολιτική αποδοχών συνάδει µε και προωθεί την ορθή και αποτελεσµατική
διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών
κινδύνων εκ µέρους του ιδρύµατος·

β)

η πολιτική αποδοχών είναι σύµφωνη προς την επιχειρηµατική στρατηγική,
τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του ιδρύµατος και
ενσωµατώνει µέτρα για την αποφυγή αντικρουόµενων συµφερόντων·

γ)

το διοικητικό όργανο του ιδρύµατος, κατά την άσκηση της εποπτικής του
αρµοδιότητας, υιοθετεί και περιοδικά αναθεωρεί τις γενικές αρχές της
πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την υλοποίησή της·

δ)

η υλοποίηση της πολιτικής αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον άπαξ ετησίως,
σε κεντρική και ανεξάρτητη εσωτερική επανεξέταση όσον αφορά τη
συµµόρφωσή της προς τις πολιτικές και διαδικασίες αποδοχών που
υιοθετούνται από το διοικητικό όργανο κατά την άσκηση της εποπτικής
αρµοδιότητάς του·

ε)

τα µέλη προσωπικού που έχουν επιφορτισθεί µε καθήκοντα ελέγχου είναι
ανεξάρτητα από τις επιχειρηµατικές µονάδες τις οποίες εποπτεύουν, έχουν τις
κατάλληλες εξουσίες και αµείβονται µε βάση την επίτευξη των στόχων που
συνδέονται µε τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως των επιδόσεων των
επιχειρηµατικών τοµέων που ελέγχουν·

στ)

οι αποδοχές των ανωτέρων στελεχών στις λειτουργίες διαχείρισης του
κινδύνου και της κανονιστικής συµµόρφωσης εποπτεύονται άµεσα από την
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επιτροπή αποδοχών του άρθρου 91 ή, εφόσον δεν έχει συσταθεί η ανωτέρω
επιτροπή, από το διοικητικό όργανο υπό την εποπτική του αρµοδιότητα.
Άρθρο 89
Ιδρύµατα που επωφελούνται από κυβερνητική παρέµβαση
Στην περίπτωση ιδρυµάτων που επωφελούνται από κατ' εξαίρεση κυβερνητική παρέµβαση, οι
εξής αρχές ισχύουν επιπρόσθετα σε αυτές του άρθρου 88 παράγραφος 2:
α)

οι µεταβλητές αποδοχές περιορίζονται αυστηρά ως ποσοστό επί των καθαρών
εσόδων, όταν δεν συµβιβάζονται µε τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης και
την έγκαιρη έξοδο από την κρατική στήριξη,

β)

οι σχετικές αρµόδιες αρχές απαιτούν από τα ιδρύµατα να αναδιαρθρώνουν τις
αποδοχές κατά τρόπο που να ευθυγραµµίζονται µε τη χρηστή διαχείριση των
κινδύνων και τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης, όπου συντρέχει
περίπτωση, της θέσπισης ορίων στις αποδοχές των προσώπων που διευθύνουν
ουσιαστικά τις δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύµατος, κατά την έννοια του
άρθρου 13 παράγραφος 1,

γ)

δεν πρέπει να καταβάλλεται µεταβλητή αµοιβή στα πρόσωπα που διευθύνουν
πράγµατι τις δραστηριότητες του ιδρύµατος, κατά την έννοια του άρθρου 13
παράγραφος 1, εκτός εάν τούτο είναι δικαιολογηµένο.
Άρθρο 90
Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών

1.
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Στην περίπτωση µεταβλητών στοιχείων αποδοχών, οι εξής αρχές ισχύουν
επιπρόσθετα σε αυτές του άρθρου 88 παράγραφος 2:
α)

στην περίπτωση που οι αποδοχές συνδέονται µε τις επιδόσεις, το συνολικό
ποσό των αποδοχών βασίζεται σε ένα συνδυασµό αξιολόγησης των επιδόσεων
του ατόµου, της σχετικής επιχειρηµατικής µονάδας και των συνολικών
αποτελεσµάτων του ιδρύµατος, και, κατά την αξιολόγηση των ατοµικών
επιδόσεων, λαµβάνονται υπόψη χρηµατοοικονοµικά και µη κριτήρια·

β)

η αξιολόγηση των επιδόσεων εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, ώστε να
διασφαλίζεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης βασίζεται σε πιο
µακροπρόθεσµες επιδόσεις και ότι η καταβολή των τµηµάτων της αµοιβής που
συνδέονται µε τις επιδόσεις κατανέµεται σε µια περίοδο που λαµβάνει υπόψη
τον υποκείµενο κύκλο της οικονοµικής δραστηριότητας του πιστωτικού
ιδρύµατος και τους επιχειρηµατικούς του κινδύνους·

γ)

το σύνολο των µεταβλητών αποδοχών δεν περιορίζει τη δυνατότητα των
ιδρυµάτων να ενισχύουν την κεφαλαιακή βάση τους·
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δ)

οι εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση και παρέχονται µόνο
όταν προσλαµβάνεται νέο προσωπικό και µόνο για το πρώτο έτος
απασχόλησης·

ε)

οι σταθερές και οι µεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών
εξισορροπούνται κατάλληλα και η σταθερή συνιστώσα αντιπροσωπεύει ένα
αρκετά υψηλό µερίδιο των συνολικών αποδοχών ώστε να καθιστά εφικτή την
εφαρµογή µιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής σχετικά µε τις συνιστώσες για τις
µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας µη καταβολής
µεταβλητών συνιστωσών αποδοχών.

στ)

τα ιδρύµατα ορίζουν τη δέουσα αναλογία µεταξύ σταθερών και µεταβλητών
συνιστωσών του συνόλου των αποδοχών·

ζ)

οι πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία σύµβασης
αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι
σχεδιασµένες ούτως ώστε να µην ανταµείβεται η αποτυχία·

η)

η µέτρηση των επιδόσεων που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των
συνιστωσών για τις µεταβλητές αποδοχές ή των οµαδοποιηµένων συνιστωσών
για τις µεταβλητές αποδοχές περιλαµβάνει προσαρµογή προς κάθε είδους
τρεχόντων και µελλοντικών κινδύνων και λαµβάνει υπόψη το κόστος
κεφαλαίου και τη ρευστότητα που απαιτείται·

θ)

η κατανοµή των συνιστωσών για τις µεταβλητές αποδοχές εντός του
πιστωτικού ιδρύµατος λαµβάνει επίσης υπόψη το πλήρες φάσµα των
τρεχόντων και µελλοντικών κινδύνων·

ι)

σηµαντικό µέρος, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 50% οιωνδήποτε
µεταβλητών αποδοχών, αποτελείται από την κατάλληλη αναλογία των
παρακάτω:
(i)

µετοχές ή ισοδύναµα δικαιώµατα ιδιοκτησίας, ανάλογα µε τη νοµική
δοµή του σχετικού ιδρύµατος ή µέσα που συνδέονται µε µετοχές ή
ισοδύναµα µη ευχερώς ρευστοποιήσιµα µέσα, σε περίπτωση µη
εισηγµένων ιδρυµάτων,

(ii)

όπου συντρέχει περίπτωση, άλλα µέσα, κατά την έννοια του άρθρου 49
του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], που αντανακλούν
δεόντως την πιστοληπτική ικανότητα του ιδρύµατος σε συνθήκες
δρώσας οικονοµικής κατάστασης.

Τα µέσα που αναφέρονται στο παρόν στοιχείο υπόκεινται σε ενδεδειγµένη
πολιτική διακράτησης µε σκοπό την ευθυγράµµιση των κινήτρων µε τα
µακροπρόθεσµα συµφέροντα του ιδρύµατος. Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιες
αρχές τους µπορούν να θέτουν περιορισµούς στο είδος και στο σχεδιασµό
αυτών των µέσων ή να απαγορεύουν ορισµένα µέσα όπως αρµόζει. Το παρόν
σηµείο εφαρµόζεται τόσο στο µέρος του υπό αναβολή µεταβλητού στοιχείου
των αποδοχών σύµφωνα µε το στοιχείο (ια) όσο και στο µέρος του µεταβλητού
στοιχείου των αποδοχών που δεν τελεί υπό αναβολή·
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ια)

η καταβολή σηµαντικού µέρους, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 40% της
µεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, αναβάλλεται για περίοδο η οποία δεν
είναι µικρότερη από τρία έως πέντε έτη και ευθυγραµµίζεται ορθά µε τη φύση
της επιχείρησης, τους κινδύνους της και τις δραστηριότητες του εν λόγω
µέλους του προσωπικού.
Οι πληρωτέες αποδοχές που υπάγονται στις ρυθµίσεις περί αναβολής
κατοχυρώνονται το πολύ κατ’ αναλογία του χρόνου. Σε περίπτωση µεταβλητής
συνιστώσας αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού ποσού, αναβάλλεται η καταβολή της
τουλάχιστον κατά το 60% του ποσού. Η διάρκεια της περιόδου αναβολής
ορίζεται σύµφωνα µε τον επιχειρηµατικό κύκλο, τη φύση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, τους κινδύνους της και τις δραστηριότητες των εν λόγω
µελών του προσωπικού·

ιβ)

η µεταβλητή αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένου του µέρους υπό αναβολή,
καταβάλλεται ή κατοχυρώνεται µόνον εφόσον είναι βιώσιµη βάσει της
οικονοµικής κατάστασης του ιδρύµατος συνολικά και δικαιολογηµένη βάσει
των επιδόσεων του ιδρύµατος, της εν λόγω επιχειρησιακής µονάδας και του εν
λόγω ατόµου.
Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών του εθνικού εργατικού δικαίου,
περιλαµβανοµένων και των διατάξεων περί συµβάσεων εργασίας, το σύνολο
των µεταβλητών αποδοχών θα συρρικνώνεται γενικά σηµαντικά όταν το
ίδρυµα παρουσιάζει υποτονικές ή αρνητικές χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις,
λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αµοιβές όσο και τις µειώσεις σε
αµοιβές που είχαν προηγουµένως εισπραχθεί, συµπεριλαµβανοµένων µέσω
ρυθµίσεων malus ή ρυθµίσεων περί επιστροφής αµοιβών·

ιγ)

η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύµφωνη µε την επιχειρηµατική στρατηγική,
τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του πιστωτικού
ιδρύµατος·
Εάν ο υπάλληλος αποχωρήσει από το ίδρυµα πριν από τη συνταξιοδότηση, οι
προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές διατηρούνται από το ίδρυµα για
διάστηµα πέντε ετών, µε τη µορφή των µέσων που αναφέρονται στο στοιχείο
(ι). Στη περίπτωση υπαλλήλου που φθάνει στη συνταξιοδότηση, οι
προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται στον υπάλληλο µε τη
µορφή των µέσων που αναφέρονται στο στοιχείο (ι), µε την επιφύλαξη
πενταετούς περιόδου διακράτησης·

2.

EL

ιδ)

τα µέλη του προσωπικού υποχρεούνται να µην χρησιµοποιούν προσωπικές
στρατηγικές αντιστάθµισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεµένη µε αποδοχές ή
ευθύνη για να καταστρατηγούνται οι περιλαµβανόµενοι στις ρυθµίσεις περί
αποδοχών µηχανισµοί ευθυγράµµισης µε τον κίνδυνο·

ιε)

η µεταβλητή αµοιβή δεν καταβάλλεται µέσω µηχανισµών ή µεθόδων που
διευκολύνουν τη µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή
του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων].

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα κριτήρια
που καθορίζουν τις κατάλληλες αναλογίες µεταξύ σταθερών και µεταβλητών
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συνιστωσών του συνόλου των αποδοχών που αναφέρονται στο σηµείο (ε) και για
τον ορισµό των κατηγοριών µέσων που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
σηµείο (ι) (ii).
Η ΕΑΤ θα υποβάλει αυτά τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην
Επιτροπή µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία υιοθέτησης των κανονιστικών τεχνικών
προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Άρθρο 91
Επιτροπή Αποδοχών
1.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα τα οποία είναι σηµαντικά από
πλευράς µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και της φύσεως, του πεδίου εφαρµογής
και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους θεσπίζουν επιτροπή αποδοχών.
Η επιτροπή αποδοχών συγκροτείται ούτως ώστε να εκφέρει αρµοδίως και
ανεξαρτήτως γνώµη για τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών καθώς και για τα
κίνητρα που δηµιουργούνται για τη διαχείριση του κινδύνου, του κεφαλαίου και της
ρευστότητας.

2.

Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι η επιτροπή αποδοχών είναι υπεύθυνη για την
προετοιµασία των αποφάσεων σχετικά µε τις αµοιβές, συµπεριλαµβανοµένων όσων
έχουν επιπτώσεις στους κινδύνους και τη διαχείριση των κινδύνων του
συγκεκριµένου πιστωτικού ιδρύµατος και οι οποίες λαµβάνονται από το διοικητικό
όργανο κατά την άσκηση της εποπτικής του δραστηριότητας. Ο πρόεδρος και τα
µέλη της επιτροπής αποδοχών είναι µέλη του διοικητικού οργάνου τα οποία που δεν
ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα στο συγκεκριµένο πιστωτικό ίδρυµα. Κατά την
προπαρασκευή παρόµοιων αποφάσεων, η επιτροπή αποδοχών λαµβάνει υπόψη τα
µακροπρόθεσµα συµφέροντα των µετόχων, των επενδυτών και άλλων εµπλεκοµένων
στο ίδρυµα.

ΤΜΗΜΑ III
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 92
Εποπτική εξέταση και αξιολόγηση
1.

EL

Λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 94, οι αρµόδιες
αρχές εξετάζουν τις ρυθµίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους
µηχανισµούς που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα προκειµένου να συµµορφωθούν προς την
παρούσα οδηγία και αξιολογούν τους κινδύνους τους οποίους τα ιδρύµατα έχουν
αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβουν και τους κινδύνους που ενέχει ένα ίδρυµα για το
χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη τον εντοπισµό και τη µέτρηση

102

EL

του συστηµικού κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010.
2.

Το πεδίο εφαρµογής της εξέτασης και της αξιολόγησης της παραγράφου 1 θα
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

3.

Βάσει της εξέτασης και της αξιολόγησης που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι
αρµόδιες αρχές προσδιορίζουν κατά πόσο οι ρυθµίσεις, οι στρατηγικές, οι
διαδικασίες και οι µηχανισµοί που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα, καθώς και τα ίδια
κεφάλαιά τους, εξασφαλίζουν την υγιή διαχείριση και την κάλυψη των κινδύνων
τους.

4.

Οι αρµόδιες αρχές καθορίζουν την συχνότητα και την ένταση της εξέτασης και της
αξιολόγησης της παραγράφου 1 λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος, την συστηµική
σπουδαιότητα, τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
του συγκεκριµένου ιδρύµατος, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Η
εξέταση και αξιολόγηση επικαιροποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Άρθρο 93
Επίβλεψη εταιρειών χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών

1.

Σε περίπτωση που εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών υπόκειται σε
ισοδύναµες διατάξεις τόσο στην παρούσα οδηγία όσο και στη οδηγία 2002/87/EΚ,
ειδικότερα όσον αφορά την επίβλεψη βάσει κινδύνου, η αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας δύναται, µετά από διαβουλεύσεις µε τις λοιπές αρµόδιες αρχές που είναι
υπεύθυνες για την επίβλεψη θυγατρικών, να εφαρµόσει στο επίπεδο της εν λόγω
εταιρείας χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών µόνο τη διάταξη της οδηγίας
2002/87/EΚ.

2.

Σε περίπτωση που εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών υπόκειται σε
ισοδύναµες διατάξεις δυνάµει της παρούσας οδηγίας και δυνάµει της οδηγίας
2009/138/EΚ, ειδικότερα όσον αφορά την επίβλεψη βάσει κινδύνου, ο φορέας
ενοποιηµένης επίβλεψης δύναται, κατόπιν συµφωνίας µε τον επιβλέποντα οµάδας
στον κλάδο ασφάλισης, να εφαρµόσει στη συγκεκριµένη εταιρεία
χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών µόνον τη διάταξη της οδηγίας σχετικά µε τον
πλέον σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό τοµέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος
2 της οδηγίας 2002/87/EΚ.

3.

Ο φορέας ενοποιηµένης επίβλεψης ενηµερώνει την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Αρχή
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) που ορίζεται στον
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1094/201040 σχετικά µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει
των παραγράφων 1 και 2.
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Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Νοεµβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση
της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής, ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.
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4.

Η ΕΑΤ, η ΕΑΑΕΣ και η ΕΑΚΑΑ, µέσω της Κοινής Επιτροπή του άρθρου 54 αυτών
των οδηγιών, αναπτύσσει κατευθυντήριες γραµµές για τη σύγκλιση των εποπτικών
πρακτικών και, εντός τριετίας από την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραµµών, θα
καταρτίσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία υιοθέτησης των κανονιστικών τεχνικών
προτύπων του πρώτου εδαφίου σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα
άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/201041.
Άρθρο 94
Τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση και αξιολόγηση

1.
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Επιπρόσθετα στον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό
κίνδυνο, η εξέταση και αξιολόγηση που πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες αρχές
δυνάµει του άρθρου 92 καλύπτει όλα τα παρακάτω:
α)

τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων που
πραγµατοποιούν τα ιδρύµατα που εφαρµόζουν τη µέθοδο των εσωτερικών
διαβαθµίσεων·

β)

το βαθµό έκθεσης των ιδρυµάτων σε κίνδυνο συγκέντρωσης καθώς και τη
διαχείριση των κινδύνων αυτών, περιλαµβανοµένης της συµµόρφωσής τους µε
τις απαιτήσεις του Τέταρτου Μέρους του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων] και του άρθρου 79 της παρούσας οδηγίας·

γ)

την αρτιότητα, την καταλληλότητα και τον τρόπο εφαρµογής των πολιτικών
και διαδικασιών των ιδρυµάτων για τη διαχείριση του υπολειπόµενου κινδύνου
που συνδέεται µε τη χρήση αναγνωρισµένων τεχνικών µείωσης του
πιστωτικού κινδύνου·

δ)

το βαθµό στον οποίο είναι επαρκή τα ίδια κεφάλαια που διατηρεί ένα ίδρυµα
σε σχέση µε στοιχεία ενεργητικού που έχει τιτλοποιήσει, λαµβανοµένης υπόψη
της οικονοµικής σηµασίας της συναλλαγής και του επιτευχθέντος βαθµού
µεταφοράς κινδύνου·

ε)

την έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας που αναλαµβάνουν τα ιδρύµατα και τη
µέτρηση και διαχείριση αυτού, συµπεριλαµβανοµένων της ανάπτυξης
αναλύσεων εναλλακτικών σεναρίων, της διαχείρισης παραγόντων που
µειώνουν τον κίνδυνο (ειδικά το επίπεδο, τη σύνθεση και την ποιότητα των
αποθεµάτων ρευστότητας) και αποτελεσµατικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης)·

στ)

τις επιπτώσεις της διαφοροποίησης και τον τρόπο µε τον οποίο οι επιπτώσεις
αυτές παραµετροποιούνται στο σύστηµα µέτρησης κινδύνων·

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Νοεµβρίου 2010, σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών
Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της
απόφασης 2009/77/ΕΚ, ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
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ζ)

τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων που
πραγµατοποιούν τα ιδρύµατα που χρησιµοποιούν εσωτερικό υπόδειγµα για τον
υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κίνδυνο αγοράς βάσει του
Τρίτου Μέρους, Τίτλος IV, Κεφάλαιο 5 του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων]·

η)

τη γεωγραφική θέση των εκθέσεων των ιδρυµάτων·

θ)

το επιχειρηµατικό µοντέλο του ιδρύµατος.

2.

Για τους σκοπούς του στοιχείου ε) της παραγράφου 1, οι αρµόδιες αρχές θα
διεξάγουν σε τακτά διαστήµατα συνολική εκτίµηση της γενικής διαχείρισης του
κινδύνου ρευστότητας από τα ιδρύµατα και θα προάγουν την ανάπτυξη αξιόπιστων
εσωτερικών µεθόδων. Κατά τη διεξαγωγή αυτών των εκτιµήσεων, οι αρµόδιες αρχές
θα έχουν υπόψη τους το ρόλο που διαδραµατίζουν τα ιδρύµατα στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Οι αρµόδιες αρχές ενός κράτους µέλους θα έχουν επίσης
υπόψη τον ενδεχόµενο αντίκτυπο των αποφάσεών τους στη σταθερότητα του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος όλων των άλλων κρατών µελών.

3.

Οι αρµόδιες αρχές ελέγχουν κατά πόσο ένα ίδρυµα έχει παράσχει έµµεση
υποστήριξη σε µια τιτλοποίηση. Αν διαπιστωθεί ότι το ίδρυµα έχει παράσχει πάνω
από µία φορά έµµεση υποστήριξη, οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα
που αντικατοπτρίζουν την αυξηµένη προσδοκία ότι το ίδρυµα θα παράσχει
µελλοντικά υποστήριξη στις τιτλοποιήσεις του και δεν θα µπορέσει να επιτύχει µια
ουσιαστική µεταφορά κινδύνου.

4.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που πρέπει να γίνει βάσει του άρθρου 92
παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας, οι αρµόδιες αρχές εξετάζουν εάν οι
αναπροσαρµογές της αξίας που έχουν πραγµατοποιηθεί για θέσεις/χαρτοφυλάκια
στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], επιτρέπουν στο ίδρυµα να πωλήσει ή να
αντισταθµίσει τις θέσεις του σε σύντοµο χρονικό διάστηµα χωρίς σηµαντικές ζηµίες
υπό κανονικές συνθήκες αγοράς.

5.

Η εξέταση και αξιολόγηση που πραγµατοποιούν οι αρµόδιες αρχές περιλαµβάνουν
τον κίνδυνο επιτοκίου τον οποίο αναλαµβάνουν τα ιδρύµατα και οποίος απορρέει
από τις µη σχετιζόµενες µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δραστηριότητές τους.
Μέτρα θα απαιτηθούν στην περίπτωση ιδρυµάτων των οποίων η οικονοµική αξία
µειώνεται κατά περισσότερο από 20% των ιδίων κεφαλαίων τους ως αποτέλεσµα
αιφνίδιας και αναπάντεχης µεταβολής των επιτοκίων το µέγεθος της οποίας
καθορίζεται από τις αρµόδιες αρχές και παραµένει το ίδιο για όλα τα ιδρύµατα.

6.

Η εξέταση και αξιολόγηση που πραγµατοποιούν οι αρµόδιες αρχές περιλαµβάνουν
την έκθεση των ιδρυµάτων στον κίνδυνο επίµονης µόχλευσης που καθορίζεται από
τους δείκτες επίµονης µόχλευσης, συµπεριλαµβανοµένου του δείκτη µόχλευσης
σύµφωνα µε το άρθρο 416 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων].
Για τον καθορισµό της επάρκειας του δείκτη µόχλευσης των ιδρυµάτων και των
ρυθµίσεων, στρατηγικών, διαδικασιών και µηχανικών που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα
για τη διαχείριση του κινδύνου επίµονης µόχλευσης, οι αρµόδιες αρχές δύνανται να
λαµβάνουν υπόψη το επιχειρηµατικό µοντέλο αυτών των ιδρυµάτων.
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7.

Η εξέταση και αξιολόγηση που πραγµατοποιούν οι αρµόδιες αρχές περιλαµβάνουν
τις ρυθµίσεις διακυβέρνησης των ιδρυµάτων, την εταιρική τους κουλτούρα, τις
εταιρικές τους αξίες και την ικανότητα των µελών του διοικητικού οργάνου να
εκτελούν τα καθήκοντά τους. Κατά την εξέταση και αξιολόγηση οι αρµόδιες αρχές
εξετάζουν τουλάχιστον τα θέµατα προς συζήτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα
των συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου και των επιτροπών αυτού και τα
αποτελέσµατα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης επιδόσεων του
διοικητικού οργάνου.
Άρθρο 95
Εφαρµογή εποπτικών µέτρων σε ένα είδος ιδρυµάτων

1.

Όπου οι αρµόδιες αρχές διαπιστώνουν βάσει του άρθρου 92 ότι ένα συγκεκριµένο
είδος ιδρυµάτων είναι ή ενδέχεται να είναι εκτεθειµένο σε παρόµοιους κινδύνους ή
µπορεί να ενέχει παρόµοιους κινδύνους για το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, οι
αρµόδιες αρχές δύνανται να εφαρµόζουν τα άρθρα 98 και 99 µε παρόµοιο τρόπο σε
αυτό το είδος ιδρυµάτων.
Το είδος των ιδρυµάτων µπορεί ειδικότερα να καθορίζεται βάσει των κριτηρίων του
άρθρου 94 παράγραφος 1, στοιχεία η) και θ).

2.

Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν την ΕΑΤ όταν θέτουν σε εφαρµογή την παράγραφο
1. Η ΕΑΤ παρακολουθεί τις εποπτικές πρακτικές και παρέχει κατευθυντήριες
γραµµές για τον τρόπο αξιολόγησης παρόµοιων κινδύνων. Αυτές οι κατευθυντήριες
γραµµές υιοθετούνται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010.
Άρθρο 96
Πρόγραµµα εποπτικής εξέτασης

1.

2.

EL

Οι αρµόδιες αρχές εφαρµόζουν πρόγραµµα εποπτικής εξέτασης τουλάχιστον µία
φορά το χρόνο για τα ιδρύµατα που επιβλέπουν. Το πρόγραµµα αυτό λαµβάνει
υπόψη τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 92.
Περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
α)

Μια ένδειξη του πώς οι αρµόδιες αρχές σκοπεύουν να ασκήσουν τα καθήκοντά
τους και να κατανείµουν τους πόρους τους.

β)

Μια ένδειξη του ποια ιδρύµατα θα τεθούν σε βελτιωµένη επίβλεψη και
πρόβλεψη για αυτήν την επίβλεψη σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

γ)

Σχέδιο για επιτόπου επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων ιδρύµατος,
συµπεριλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων και θυγατρικών αυτού που
βρίσκονται σε άλλα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τα άρθρα 53, 114 και 116.

Τα προγράµµατα εποπτικής εξέτασης περιλαµβάνουν τα ακόλουθα ιδρύµατα:

106

EL

3.

α)

Ιδρύµατα για τα οποία τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων ακραίων
καταστάσεων του σηµείου ζ) του άρθρου 94 παράγραφος 1 και του άρθρου 97,
ή το αποτέλεσµα της εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης βάσει του άρθρου
92 δείχνουν την ύπαρξη σηµαντικών κινδύνων σηµαντικών κινδύνων για τη
συνεχή χρηµατοοικονοµική τους αρτιότητα ή µη συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων]·

β)

Ιδρύµατα που ενέχουν συστηµικό κίνδυνο για το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα·

γ)

Οποιαδήποτε άλλα ιδρύµατα για τα οποία οι αρµόδιες αρχές το θεωρούν
αναγκαίο.

Όποτε αυτό κρίνεται σκόπιµο σύµφωνα µε το άρθρο 92, ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα µέτρα θα λαµβάνονται αν είναι απαραίτητο:
α)

αύξηση του αριθµού ή της συχνότητας των επιτόπου επιθεωρήσεων του
ιδρύµατος·

β)

µόνιµη παρουσία της αρµόδιας αρχής στο ίδρυµα·

γ)

υποβολή πρόσθετων ή συχνότερων αναφορών από το ίδρυµα·

δ)

πρόσθετες ή συχνότερες εξετάσεις του λειτουργικού, στρατηγικού ή
επιχειρηµατικού σχεδίου του ιδρύµατος·

ε)

θεµατικές εξετάσεις που παρακολουθούν συγκεκριµένους κινδύνους που
ενδέχεται να εµφανιστούν.
Άρθρο 97
Εποπτικές προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων
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1.

Οι αρµόδιες αρχές διενεργούν ετήσιες εποπτικές προσοµοιώσεις ακραίων
καταστάσεων στα ιδρύµατα που επιβλέπουν, όπου η διαδικασία εξέτασης και
αξιολόγησης του άρθρου 92 δείχνει ότι αυτές οι προσοµοιώσεις χρειάζονται και ότι
οι προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων βάσει του άρθρου 32 του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1093/2010 δεν επαρκούν σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας του
άρθρου 92.

2.

Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010, για να διασφαλίσει τη χρήση κοινών µεθόδων από τις
αρµόδιες αρχές κατά τη διενέργεια ετήσιων εποπτικών προσοµοιώσεων ακραίων
καταστάσεων.
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Άρθρο 98
∆ιαρκής εξέταση της άδειας χρήσης εσωτερικών προσεγγίσεων
1.

Οι αρµόδιες αρχές επανεξετάζουν σε διαρκή βάση ή επανεκτιµούν τουλάχιστον µια
φορά κάθε 3 χρόνια τη συµµόρφωση των ιδρυµάτων µε εσωτερικές προσεγγίσεις.
∆ίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αλλαγές στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του
ιδρύµατος και στην εφαρµογή αυτών των προσεγγίσεων σε νέα προϊόντα.

2.

Για ιδρύµατα στα οποία έχει δοθεί άδεια για τη χρήση εσωτερικών προσεγγίσεων, οι
αρµόδιες αρχές ειδικότερα εξετάζουν και αξιολογούν κατά πόσο το ίδρυµα
χρησιµοποιεί άρτια αναπτυγµένες και επικαιροποιηµένες τεχνικές και πρακτικές.

3.

Αν σε εσωτερικό µοντέλο κινδύνου αγοράς, πληθώρα υπερβάσεων όπως αυτές που
αναφέρονται στο άρθρο 355 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]
δείχνουν ότι το µοντέλο δεν είναι αρκετά ακριβές, οι αρµόδιες αρχές ανακαλούν την
άδεια χρήσης του εσωτερικού µοντέλου ή επιβάλουν κατάλληλα µέτρα για να
διασφαλίσουν ότι το µοντέλο θα βελτιωθεί άµεσα.

4.

Αν σε ένα ίδρυµα έχει επιτραπεί η χρήση εσωτερικής προσέγγισης, αλλά η οποία
προσέγγιση δεν τηρεί πλέον τις ισχύουσες απαιτήσεις, οι αρµόδιες αρχές απαιτούν
από το ίδρυµα να υποβάλει σχέδιο για την αποκατάσταση της συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις και να ορίσει προθεσµία για την υλοποίησή του. Οι αρµόδιες αρχές
απαιτούν να γίνουν βελτιώσεις στο σχέδιο αν αυτό δεν αναµένεται να φέρει πλήρη
συµµόρφωση ή αν η προθεσµία είναι ακατάλληλη. Αν το ίδρυµα δεν αναµένεται να
µπορέσει να επαναφέρει τη συµµόρφωση εντός κατάλληλης προθεσµίας, η άδεια
χρήσης της εσωτερικής προσέγγισης ανακαλείται ή περιορίζεται στα
συµµορφούµενα τµήµατα ή στα τµήµατα στα οποία η συµµόρφωση είναι εφικτή
εντός κατάλληλης προθεσµίας. Αν είναι πιθανό η µη συµµόρφωση να οδηγήσει σε
ανεπάρκεια ίδιων κεφαλαίων, οι αρµόδιες αρχές ζητούν εγκαίρως ανάλογη ποσότητα
πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων. Οι αρµόδιες αρχές παρακολουθούν την υλοποίηση του
σχεδίου και επιβάλλουν κατάλληλες ποινές σύµφωνα µε το άρθρο 64 αν το ίδρυµα
καθυστερεί σηµαντικά στην υλοποίηση του σχεδίου του.

5.

Για την προώθηση της συνεπούς αρτιότητας των εσωτερικών προσεγγίσεων σε
επίπεδο Ένωσης, η ΕΑΤ αναλύει εσωτερικές προσεγγίσεις διαφόρων ιδρυµάτων,
συµπεριλαµβανοµένης της συνέπειας στην υλοποίηση του ορισµού του κινδύνου
αθέτησης και του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζουν τα συγκεκριµένα ιδρύµατα
παρόµοιους κινδύνους ή έκθεση σε κίνδυνο.
Η ΕΑΤ αναπτύσσει κατευθυντήριες γραµµές, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι οποίες περιέχουν συγκριτικά κριτήρια βάσει
αυτής της ανάλυσης.
Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν αυτήν την ανάλυση και τα συγκριτικά κριτήρια υπόψη
για την εξέταση των αδειών χρήσης εσωτερικών προσεγγίσεων τις οποίες παρέχουν
σε ιδρύµατα.
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ΤΜΗΜΑ IV
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 99
Εποπτικά µέτρα
1.

2.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από οποιοδήποτε ίδρυµα να λαµβάνει τα απαραίτητα
µέτρα σε πρώιµο στάδιο για να αντιµετωπίσει σχετικά προβλήµατα στις εξής
καταστάσεις:
α)

Το ίδρυµα δεν τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·

β)

ένα ίδρυµα είναι πιθανό να παραβεί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρµόδιες αρχές έχουν τις ακόλουθες που
αναφέρονται στο άρθρο 64.
Άρθρο 100
Συγκεκριµένες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων
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1.

Οι αρµόδιες αρχές επιβάλλουν ειδική κεφαλαιακή απαίτηση όσον αφορά τους
κινδύνους που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων], τουλάχιστον στα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 72 έως 74 και το άρθρο 382 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] ή για τα οποία υπάρχουν αρνητικές
διαπιστώσεις ως προς τα προβλεπόµενα στο άρθρο 92 παράγραφος 3, εφόσον µόνη
της η εφαρµογή άλλων µέτρων δεν είναι πιθανό να βελτιώσει επαρκώς εντός του
κατάλληλου χρονικού πλαισίου τις ρυθµίσεις, διαδικασίες, µηχανισµούς και
στρατηγικές.

2.

Για τον σκοπό του καθορισµού του κατάλληλου επιπέδου ιδίων κεφαλαίων µε βάση
τον έλεγχο και την αξιολόγηση που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 92, οι
αρµόδιες αρχές αξιολογούν κατά πόσον είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιβολή ειδικής
απαίτησης ιδίων κεφαλαίων, πέραν της κεφαλαιακής απαίτησης, για την αποτύπωση
των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί ένα ίδρυµα,
λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
α)

τις ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές της διαδικασίας αξιολόγησης των
ιδρυµάτων που αναφέρεται στο άρθρο 72·

β)

τις ρυθµίσεις, τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς του ιδρύµατος που
αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74·

γ)

το αποτέλεσµα του ελέγχου και της αξιολόγησης που διενεργούνται σύµφωνα
µε το άρθρο 92.
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3.

Όταν ένα ίδρυµα αναφέρει στην αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 367
παράγραφος 5 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] ότι τα
αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων που αναφέρονται σε
εκείνο το άρθρο υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του για το
χαρτοφυλάκιο συσχετικών συναλλαγών, οι αρµόδιες αρχές εξετάζουν µια
εξειδικευµένη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για το χαρτοφυλάκιο συσχετικών
συναλλαγών ώστε να καλυφθεί αυτό το πλεόνασµα.
Άρθρο 101
Συγκεκριµένες απαιτήσεις δηµοσίευσης

1.

Τα κράτη µέλη δίνουν την εξουσία στις αρµόδιες αρχές να απαιτούν από τα
ιδρύµατα:
α)

να δηµοσιοποιούν στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο Όγδοο Μέρος του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] περισσότερες από µία φορές
το χρόνο και να θέτουν προθεσµίες δηµοσίευσης·

β)

να χρησιµοποιούν συγκεκριµένα µέσα και τοποθεσίες για δηµοσιεύµατα εκτός
των οικονοµικών καταστάσεων· τα κράτη µέλη δίνουν την εξουσία στις
αρµόδιες αρχές να απαιτούν από τις µητρικές επιχειρήσεις να δηµοσιοποιούν
σε ετήσια βάση είτε ως πλήρες κείµενο ή µε αναφορές σε αντίστοιχα στοιχεία,
µια περιγραφή της νοµικής δοµής και διακυβέρνησης και της οργανωτικής
δοµής του οµίλου ιδρυµάτων σύµφωνα µε τα άρθρα 14 παράγραφος 3, 73
παράγραφος 1 και 104 παράγραφος 2.
Άρθρο 102

Συνέπεια των εποπτικών εξετάσεων, αξιολογήσεων και εποπτικών µέτρων
1.

Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν την ΕΑΤ για τα εξής:
α)

τη λειτουργία του συστήµατος εξέτασης και αξιολόγησης του άρθρου 92·

β)

τη µεθοδολογία που ακολουθούν για τη λήψη αποφάσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 94 παράγραφος 3 και τα άρθρα 97, 98 και 99 σχετικά µε τα συστήµατα
του στοιχείου α).

Οι αρµόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΤ τις αποφάσεις που έλαβαν σύµφωνα µε το
άρθρο 94 παράγραφος 3 και τα άρθρα 97, 98 και 99, µαζί µε τους λόγους που τις
οδήγησαν σε αυτές.
2.

Η ΕΑΤ υποβάλλει ετήσια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
σχετικά µε το βαθµό σύγκλισης της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου µεταξύ των κρατών µελών.
Με σκοπό την περαιτέρω σύγκλιση, η ΕΑΤ διενεργεί αξιολογήσεις οµοτίµων
σύµφωνα µε το άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
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3.

4.

Η ΕΑΤ αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει
περαιτέρω τα εξής:
α)

την κοινή διαδικασία και µέθοδο για τα συστήµατα εξέτασης και αξιολόγησης
που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1,

β)

τα κριτήρια που αφορούν την οργάνωση και αντιµετώπιση των κινδύνων που
αναφέρονται στα άρθρα 75 έως 85 και τα κριτήρια της εξέτασης και
αξιολόγησης από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 92.

Μεταβιβάζονται στην Επιτροπή εξουσίες για να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 σύµφωνα µε τη διαδικασία των
άρθρων 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Η ΕΑΤ υποβάλλει τα σχέδια τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο
3 στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.

ΤΜΗΜΑ V
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 103
Εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας
1.

Οι αρµόδιες υπηρεσίες απαιτούν από κάθε ίδρυµα που δεν είναι ούτε θυγατρική στο
κράτος µέλος στο οποίο έχει αδειοδοτηθεί και είναι υπό εποπτεία, ούτε µητρική
επιχείρηση, και κάθε ίδρυµα που δεν περιλαµβάνεται στην ενοποίηση σύµφωνα µε
το άρθρο 17 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] να τηρεί τις
υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 72 σε ατοµική βάση.
Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να απαλλάξουν ένα ίδρυµα που πληροί τις προϋποθέσεις
του άρθρου 9 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] από το άρθρο
72.
Αν οι αρµόδιες αρχές ακυρώσουν την ισχύ των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε
ενοποιηµένη βάση όπως προβλέπονται στο άρθρο 14 του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων], οι απαιτήσεις του άρθρου 72 ισχύουν σε ατοµική βάση.

EL

2.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τις µητρικές υποχρεώσεις σε ένα κράτος µέλος, στο
µέτρο και µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 16 του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων], να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 72
στη βάση της ενοποιηµένης χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης.

3.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τα ιδρύµατα που είναι υπό τον έλεγχο µητρικής
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µητρικής εταιρείας χρηµατοπιστωτικών
συµµετοχών σε κράτος µέλος, στο µέτρο και µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο
16 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], να τηρούν τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 72 στη βάση της ενοποιηµένης χρηµατοοικονοµικής
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κατάστασης αυτής της µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µητρικής
εταιρείας χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών.
Όπου περισσότερα από ένα ιδρύµατα είναι υπό τον έλεγχο µητρικής χρηµατοδοτικής
εταιρείας συµµετοχών ή µητρικής εταιρείας χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών σε
κράτος µέλος, το πρώτο εδάφιο ισχύει µόνο για το ίδρυµα για το οποίο η εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 106.
4.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τα θυγατρικά ιδρύµατα να εφαρµόζουν τις
απαιτήσεις του άρθρου 72 σε υποενοποιηµένη βάση αν αυτά τα ιδρύµατα ή η
µητρική επιχείρηση, αν αυτή είναι µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή
µητρική εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, έχουν ίδρυµα ή
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της οδηγίας 2002/87/ΕΚ ως θυγατρική τους σε
τρίτη χώρα ή κατέχουν συµµετοχή σε τέτοια επιχείρηση.

5.

Η ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση θα καθορίζεται σύµφωνα µε το Πρώτο
Μέρος, Τίτλος II, Κεφάλαιο 2, Τµήµατα 2 και 3 του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων].
Άρθρο 104
Ρυθµίσεις, διαδικασίες και µηχανισµοί των ιδρυµάτων

EL

1.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τα ιδρύµατα να τηρούν τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στο Τµήµα II σε ατοµική βάση, εκτός αν τα κράτη µέλη κάνουν χρήση
της παρέκκλισης του άρθρου 6 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων].

2.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τις µητρικές επιχειρήσεις και τις θυγατρικές για τις
οποίες ισχύει η παρούσα οδηγία να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο
Τµήµα II του παρόντος Κεφαλαίου σε ενοποιηµένη και υποενοποιηµένη βάση, να
διασφαλίζουν ότι οι ρυθµίσεις, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί που απαιτούνται
από αυτές τις διατάξεις είναι συνεπείς και καλά ενσωµατωµένες και ότι οποιαδήποτε
δεδοµένα και στοιχεία που σχετίζονται µε το σκοπό της εποπτείας µπορούν να
παρασχεθούν. Ιδιαίτερα, να διασφαλίζουν ότι οι θυγατρικές για τις οποίες δεν ισχύει
η παρούσα οδηγία θεσπίζουν ρυθµίσεις, διαδικασίες και µηχανισµούς που
διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε αυτές τις διατάξεις.

3.

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Τµήµα II του παρόντος Κεφαλαίου σχετικά
µε θυγατρικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υπόκεινται οι ίδιες στην παρούσα οδηγία,
δεν ισχύουν αν το µητρικό πιστωτικό ίδρυµα στην ΕΕ ή τα πιστωτικά ιδρύµατα υπό
τον έλεγχο µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εντός της ΕΕ ή
µητρικής εταιρείας χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών εντός της ΕΕ µπορεί/µπορούν
να αποδείξουν στις αρµόδιες αρχές ότι η εφαρµογή του Τµήµατος II είναι παράνοµη
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της τρίτης χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένη η
θυγατρική.
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Άρθρο 105
Εξέταση και αξιολόγηση και εποπτικά µέτρα
1.

Οι αρµόδιες αρχές εφαρµόζουν τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης του
Τµήµατος III και τα εποπτικά µέτρα του Τµήµατος IV σύµφωνα µε το βαθµό
εφαρµογής των απαιτήσεων του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]
που ορίζονται στο Πρώτο Μέρος, Τίτλος I αυτού του κανονισµού.

2.

Αν οι αρµόδιες αρχές έχουν ανακαλέσει την εφαρµογή των απαιτήσεων ιδίων
κεφαλαίων σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε το άρθρο 14 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], οι απαιτήσεις του άρθρου 92 της παρούσας
οδηγίας ισχύει για την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων σε ατοµική βάση.

Κεφάλαιο 3
Εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση
ΤΜΗΜΑ I
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Άρθρο 106
Καθορισµός της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας

EL

1.

Όταν η µητρική επιχείρηση είναι µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε ένα κράτος
µέλος ή µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση
ασκείται από τις αρµόδιες αρχές που χορήγησαν στο εν λόγω ίδρυµα την άδεια
λειτουργίας.

2.

Όταν η µητρική επιχείρηση ενός ιδρύµατος είναι µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών ή µητρική εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών εγκατεστηµένη σε
ένα κράτος µέλος ή µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη
στην ΕΕ ή µητρική εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών εγκατεστηµένη στην
ΕΕ, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από τις αρµόδιες αρχές που
χορήγησαν στο εν λόγω ίδρυµα την άδεια λειτουργίας.

3.

Στην περίπτωση κατά την οποία ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε
περισσότερα του ενός κράτη µέλη έχουν ως µητρική επιχείρηση την ίδια µητρική
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή την ίδια µητρική
εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ, η εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση ασκείται από τις αρµόδιες αρχές του ιδρύµατος που έχει λάβει
άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος στο οποίο συστάθηκε η χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών ή εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών.
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Όταν πρόκειται για µητρικές επιχειρήσεις ιδρυµάτων που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, οι οποίες περιλαµβάνουν
περισσότερες της µιας χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ή εταιρείες
χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών µε κεντρικά γραφεία σε διαφορετικά κράτη µέλη
και εφόσον υπάρχει πιστωτικό ίδρυµα σε καθένα από τα εν λόγω κράτη µέλη, η
εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την αρµόδια αρχή του πιστωτικού
ιδρύµατος µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού.
4.

Όταν πρόκειται για περισσότερα ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην
Κοινότητα και έχουν ως µητρική επιχείρηση την ίδια χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών ή εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών και όταν κανένα από τα εν
λόγω ιδρύµατα δεν έχει άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος στο οποίο έχει την
καταστατική της έδρα η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή εταιρεία
χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την
αρµόδια αρχή που χορήγησε την άδεια λειτουργίας στο ίδρυµα µε το µεγαλύτερο
σύνολο ισολογισµού, το οποίο, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θεωρείται
ως το ίδρυµα το ελεγχόµενο από µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών στην
ΕΕ ή µητρική εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών στην ΕΕ.

5.

Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρµόδιες αρχές δύνανται, κοινή συναινέσει, να
παρεκκλίνουν από τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εάν η
εφαρµογή τους αντενδείκνυται, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδρύµατα και τη σχετική
σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων τους στις διάφορες χώρες, και να αναθέσουν σε
άλλη αρµόδια αρχή την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση. Στις
περιπτώσεις αυτές, προτού λάβουν τέτοια απόφαση, οι αρµόδιες αρχές παρέχουν στο
εγκατεστηµένο στην ΕΕ µητρικό ίδρυµα, ή στην εγκατεστηµένη στην ΕΕ µητρική
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή στην εγκατεστηµένη στην ΕΕ µητρική
εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών ή στο ίδρυµα µε το µεγαλύτερο σύνολο
ισολογισµού τη δυνατότητα να εκφέρει γνώµη σχετικά µε την απόφαση αυτή.

6.

Οι αρµόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΤ τις συµφωνίες που
υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 5.
Άρθρο 107
Συντονισµός εποπτικών δραστηριοτήτων από την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας

1.

EL

Επιπρόσθετα στις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας και
του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], η αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας θα εκτελεί τα εξής καθήκοντα:
α)

συντονισµό της συγκέντρωσης και διάδοσης των χρήσιµων ή ουσιωδών
πληροφοριών κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
καθώς και σε επείγουσες καταστάσεις·

β)

προγραµµατισµό και συντονισµό των εποπτικών δραστηριοτήτων, κατά τη
συνήθη πορεία των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που αφορούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στον Τίτλο VII,
Κεφάλαιο 3, σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές·
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γ)

τον προγραµµατισµό και συντονισµό των εποπτικών δραστηριοτήτων σε
συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές και, εφόσον απαιτείται, µε τις
κεντρικές τράπεζες, κατά την προετοιµασία και κατά τη διάρκεια έκτακτων
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των αρνητικών εξελίξεων σε ιδρύµατα ή
σε χρηµατοοικονοµικές αγορές χρησιµοποιώντας, όπου είναι δυνατόν,
καθορισµένους διαύλους επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της διαχείρισης
κρίσεων.

2.

Εάν η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα κατά το
πρώτο εδάφιο ή εάν οι αρµόδιες αρχές δεν συνεργάζονται µε την αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας στο βαθµό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του πρώτου
εδαφίου, οποιαδήποτε από τις αρµόδιες αρχές µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην
ΕΑΤ, η οποία µπορεί να ενεργήσει βάσει του άρθρου 19 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010.

3.

Ο προγραµµατισµός και συντονισµός των εποπτικών δραστηριοτήτων που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) περιλαµβάνει ειδικά µέτρα που
αναφέρονται στο άρθρο 112 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και παράγραφος 4 στοιχείο
β), τη διεξαγωγή κοινών αξιολογήσεων, την εφαρµογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης
και την ενηµέρωση του κοινού.
Άρθρο 108
Κοινές αποφάσεις για τις ελάχιστες προληπτικές απαιτήσεις

1.

2.

Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και οι αρµόδιες αρχές σε ένα κράτος µέλος που
ευθύνονται για την εποπτεία θυγατρικών ενός µητρικού ιδρύµατος της ΕΕ ή µιας
µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών της ΕΕ, ή µιας µητρικής εταιρείας
χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών της ΕΕ σε κράτος µέλος, θα κάνουν ό,τι είναι
δυνατό προκειµένου να καταλήξουν σε κοινή απόφαση όσον αφορά τα εξής:
α)

την εφαρµογή των άρθρων 72 και 92 για να καθοριστεί η επάρκεια του
ενοποιηµένου επιπέδου ιδίων κεφαλαίων που βρίσκονται στην κατοχή του
οµίλου ιδρυµάτων όσον αφορά την οικονοµική κατάστασή του και το προφίλ
κινδύνου και συνεπώς το απαιτούµενο ύψος κεφαλαίων για την εφαρµογή του
άρθρου 98 σε κάθε οντότητα στο πλαίσιο του οµίλου και σε ενοποιηµένη
βάση·

β)

µέτρα για την αντιµετώπιση ουσιωδών ζητηµάτων και σηµαντικών ευρηµάτων
που αφορούν την εποπτεία ρευστότητας, συµπεριλαµβανοµένων όσων
αφορούν την επάρκεια του οργανισµού και την αντιµετώπιση κινδύνων όπως
απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 84 και όσων αφορούν την ανάγκη
παραµέτρων ειδικά για το συγκεκριµένο ίδρυµα, διαφορετικών από εκείνες
που ορίζονται στο Έκτο Μέρος του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων] σύµφωνα µε το άρθρο 99 της παρούσας οδηγίας.

Η κοινή απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαµβάνεται:
α)

EL

για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στοιχείο α), εντός τεσσάρων µηνών από
την υποβολή έκθεσης εκ µέρους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας προς τις
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άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές, η οποία περιλαµβάνει την αξιολόγηση
κινδύνου του οµίλου σύµφωνα µε τα άρθρα 72 και 92.
β)

για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στοιχείο β), εντός ενός µηνός από την
υποβολή έκθεσης εκ µέρους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας, η οποία
περιλαµβάνει την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου ρευστότητας του οµίλου
σύµφωνα µε το άρθρο 84.

Η κοινή απόφαση λαµβάνει επίσης υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου των θυγατρικών
που διενεργείται από τις σχετικές αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τα άρθρα 72 και 92.
Η κοινή απόφαση παρουσιάζεται σε έγγραφο που περιέχει την πλήρως
αιτιολογηµένη απόφαση που θα δοθεί στο µητρικό ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο
στην ΕΕ από την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας. Σε περίπτωση διαφωνίας, η αρχή
ενοποιηµένης εποπτείας συµβουλεύεται την ΕΑΤ αν αυτό ζητηθεί από οποιαδήποτε
άλλη αρµόδια αρχή. Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας µπορεί επίσης να συµβουλευτεί
την ΕΑΤ αυτεπάγγελτα.
3.

Εάν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις αρµόδιες αρχές εντός της περιόδου που
προβλέπεται στην παράγραφο 2, η απόφαση για την εφαρµογή των άρθρων 72, 84,
92, 98 και 99 λαµβάνεται σε ενοποιηµένη βάση από την αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας έπειτα από τη δέουσα συνεκτίµηση της αξιολόγησης κινδύνου που έχουν
πραγµατοποιήσει για τις θυγατρικές οι σχετικές αρµόδιες αρχές. Αν στο τέλος της
περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οποιαδήποτε από τις αρµόδιες αρχές
έχει παραπέµψει στο θέµα στην ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1093/2010, η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας αναβάλλει την απόφασή της και
περιµένει την απόφαση της ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 3 του
ανωτέρω κανονισµού, και στη συνέχεια λαµβάνει απόφαση που συνάδει µε την
απόφαση της ΕΑΤ. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 θεωρείται ως
περίοδος συµβιβασµού, υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο στον κανονισµό. Η
ΕΑΤ λαµβάνει την απόφασή της εντός ενός µηνός. Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται
στην ΕΑΤ µετά το πέρας του τετραµήνου ή αφού ληφθεί απόφαση από κοινού.
Η απόφαση για την εφαρµογή των άρθρων 72, 84, 92, 98 και 99 λαµβάνεται από τις
αντίστοιχες αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των θυγατρικών
εταιρειών ενός µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος της ΕΕ ή µιας µητρικής
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών της ΕΕ ή µητρικής εταιρείας
χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών της ΕΕ σε ατοµική ή υποενοποιηµένη βάση έπειτα
από δέουσα εξέταση των απόψεων και επιφυλάξεων που έχει εκφράσει η αρχή
ενοποιηµένης εποπτείας. Αν στο τέλος της περιόδου που προβλέπεται στην
παράγραφο 2, οποιαδήποτε από τις αρµόδιες αρχές έχει παραπέµψει στο θέµα στην
ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρµόδιες
αρχές αναβάλλουν την απόφασή τους και περιµένουν την απόφαση της ΕΑΤ
σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 3 του ανωτέρω κανονισµού, και στη συνέχεια
λαµβάνουν απόφαση που συνάδει µε την απόφαση της ΕΑΤ. Η περίοδος που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 θεωρείται ως περίοδος συµβιβασµού, υπό την έννοια
που αποδίδεται στον όρο στον κανονισµό. Η ΕΑΤ λαµβάνει την απόφασή της εντός
ενός µηνός. Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην ΕΑΤ µετά το πέρας του τετραµήνου
ή αφού ληφθεί απόφαση από κοινού.
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Οι αποφάσεις παρουσιάζονται σε έγγραφο που περιέχει την πλήρως αιτιολογηµένη
απόφαση και λαµβάνει υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου, τις απόψεις και τις
επιφυλάξεις των άλλων αρµόδιων αρχών, όπως αυτές εκφράστηκαν κατά την
περίοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Το έγγραφο υποβάλλεται από την αρχή
ενοποιηµένης εποπτείας σε όλες τις αρµόδιες αρχές και στο µητρικό ίδρυµα που
είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ.
Αν έχει ληφθεί η γνώµη της ΕΑΤ, όλες οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη τις
συστάσεις της και αιτιολογούν τυχόν ουσιώδη απόκλιση από αυτές.
4.

Η κοινή απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και οι αποφάσεις που
λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές όταν δεν υπάρχει κοινή απόφαση σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 είναι δεσµευτικές για τις αρµόδιες αρχές του σχετικού κράτους
µέλους.
Η κοινή απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και οποιαδήποτε απόφαση
λαµβάνεται όταν δεν υπάρχει κοινή απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 3
προσαρµόζονται στα πρόσφατα δεδοµένα σε ετήσια βάση ή, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, όταν η αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των
θυγατρικών εταιρειών µητρικού ιδρύµατος της ΕΕ ή µητρικής χρηµατοδοτικής
εταιρείας συµµετοχών της ΕΕ ή µητρικής εταιρείας χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών
της ΕΕ υποβάλλει γραπτή και πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση προς την αρχή
ενοποιηµένης εποπτείας προκειµένου να προσαρµόσει στα πρόσφατα δεδοµένα την
απόφαση για την εφαρµογή των άρθρων 98 και 99. Στην τελευταία περίπτωση, η
προσαρµογή στα πρόσφατα δεδοµένα µπορεί να αντιµετωπίζεται σε διµερή βάση
µεταξύ της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας και της αιτούσας αρµόδιας αρχής.

5.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να διασφαλίσει
οµοιόµορφες συνθήκες εφαρµογής της διαδικασίας κοινής απόφασης στην οποία
αναφέρεται το παρόν άρθρο, όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων κατά τα άρθρα 72,
84, 92, 98 και 99, µε σκοπό τη διευκόλυνση της λήψης κοινών αποφάσεων.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία έγκρισης των κανονιστικών τεχνικών
προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Η ΕΑΤ θα αναπτύξει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να τα υποβάλει
στην Επιτροπή µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013.
Άρθρο 109
Απαιτούµενες πληροφορίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

1.

EL

Όταν προκύπτει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων των
καταστάσεων που ορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή
κατάσταση µε αρνητικές εξελίξεις σε χρηµατοοικονοµικές αγορές, η οποία ενδέχεται
να θέσει σε κίνδυνο τη ρευστότητα της αγοράς και τη σταθερότητα του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος σε οποιοδήποτε από τα κράτη µέλη όπου
οντότητες του οµίλου έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή όπου έχουν ιδρυθεί
σηµαντικά υποκαταστήµατα κατά το άρθρο 52, η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας,
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σύµφωνα και µε το κεφάλαιο 1, τµήµα 2 και µε τα άρθρα 54 και 58 της οδηγίας
2004/39/ΕΚ, όπου αυτά ισχύουν, ειδοποιεί το συντοµότερο δυνατό τις αρχές που
µνηµονεύονται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 και στο άρθρο 60 και διαβιβάζει όλες
τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών τους. Αυτές οι
υποχρεώσεις ισχύουν για όλες τις αρµόδιες αρχές. Εάν η αρχή που µνηµονεύεται στο
άρθρο 59 παράγραφος 4 αντιληφθεί µια κατάσταση που περιγράφεται στο πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ειδοποιεί το συντοµότερο δυνατό τις αρµόδιες
αρχές που προβλέπει το άρθρο 107 και την ΕΑΤ.
Στο µέτρο του δυνατού, η αρµόδια αρχή και η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 59
παράγραφος 4 χρησιµοποιούν υπάρχοντες καθορισµένους διαύλους επικοινωνίας.
2.

Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας που είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση εποπτείας
σε ενοποιηµένη βάση, όταν χρειάζεται πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί σε
άλλη αρµόδια αρχή, επικοινωνεί µε αυτήν, στο µέτρο του δυνατού, προκειµένου να
αποφευχθεί η διπλή υποβολή πληροφοριών στις διάφορες αρχές που εµπλέκονται
στην εποπτεία.
Άρθρο 110
Ρυθµίσεις συντονισµού και συνεργασίας

1.

Προκειµένου να διευκολυνθεί και να καταστεί αποτελεσµατική η εποπτεία, η
αρµόδια αρχή που είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση εποπτείας σε ενοποιηµένη
βάση και οι άλλες αρµόδιες αρχές θεσπίζουν γραπτές ρυθµίσεις σε θέµατα
συντονισµού και συνεργασίας.
Βάσει των ρυθµίσεων αυτών µπορούν να ανατεθούν πρόσθετα καθήκοντα στην αρχή
ενοποιηµένης εποπτείας και να προσδιοριστούν διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων
και τη συνεργασία µε άλλες αρµόδιες αρχές.

2.

Οι αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στη
θυγατρική µιας µητρικής επιχείρησης η οποία αποτελεί ίδρυµα µπορούν, µε διµερή
συµφωνία και σύµφωνα µε το άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, να
εκχωρήσουν την εποπτική τους αρµοδιότητα στις αρµόδιες αρχές που χορήγησαν
την άδεια λειτουργίας και εποπτεύουν τη µητρική επιχείρηση µε σκοπό οι τελευταίες
αρχές να αναλάβουν την εποπτεία της θυγατρικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας. Η ΕΑΤ πρέπει να ενηµερώνεται για την ύπαρξη και το
περιεχόµενο τέτοιων συµφωνιών. Η ΕΑΤ διαβιβάζει τα πληροφοριακά αυτά στοιχεία
στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τραπεζών.
Άρθρο 111
Σώµατα εποπτών

1.

EL

Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας συστήνει σώµατα εποπτών για τη διευκόλυνση της
εκτέλεσης των εργασιών που µνηµονεύονται στα άρθρα 107 έως 109 παράγραφος 1
και, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων εµπιστευτικότητας της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου και σε πλαίσιο συµβατότητας µε την κοινοτική νοµοθεσία,
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εξασφαλίζει, κατά περίπτωση, κατάλληλο συντονισµό και συνεργασία µε τις
σχετικές αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών.
Η ΕΑΤ συµβάλλει στην προώθηση και παρακολούθηση της αποδοτικής,
αποτελεσµατικής και συνεπούς λειτουργίας των σωµάτων εποπτών τους παρόντος
άρθρου σύµφωνα µε το άρθρο 21 του κανονισµού (ΕΕ) αρ. 1093/2010. Με αυτόν το
στόχο, η ΕΑΤ συµµετέχει κατά την κρίση της και θεωρείται αρµόδια αρχή για το
συγκεκριµένο σκοπό.
Τα σώµατα εποπτών παρέχουν ένα πλαίσιο για την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και
τις άλλες ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές, για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

EL

α)

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους και µε την ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο
21 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·

β)

συµφωνία σχετικά µε την εκούσια ανάθεση εργασιών και την εκούσια ανάθεση
αρµοδιοτήτων, κατά περίπτωση·

γ)

καθορισµός προγραµµάτων εποπτικής εξέτασης του άρθρου 94 που βασίζονται
σε αξιολόγηση κινδύνου του οµίλου σύµφωνα µε το άρθρο 92·

δ)

αύξηση της αποτελεσµατικότητας της εποπτείας µε κατάργηση της µη
απαραίτητης επικάλυψης των εποπτικών απαιτήσεων, µεταξύ άλλων και όσον
αφορά τις αιτήσεις πληροφοριών που µνηµονεύονται στα άρθρα 109 και 112
παράγραφος 2·

ε)

συνεπής εφαρµογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας βάσει της
παρούσας οδηγίας και του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]
σε όλες τις οντότητες ενός οµίλου ιδρυµάτων, µε την επιφύλαξη των
διαθέσιµων στο κοινοτικό δίκαιο εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών
ευχερειών·

στ)

εφαρµογή του άρθρου 107 παράγραφος 1 στοιχείο γ), λαµβάνοντας υπόψη το
έργο άλλων φορέων που έχουν ενδεχοµένως δηµιουργηθεί στον τοµέα αυτόν.

2.

Οι αρµόδιες αρχές που συµµετέχουν στο σώµα εποπτών και η ΕΑΤ συνεργάζονται
στενά. Οι απαιτήσεις εµπιστευτικότητας βάσει του κεφαλαίου 1 τµήµα ΙΙ και των
άρθρων 54 και 58 της παρούσας οδηγίας και των άρθρων 54 και 58 της οδηγίας
2004/39/ΕΚ δεν εµποδίζουν την ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών µεταξύ των
αρµόδιων αρχών στο πλαίσιο σωµάτων εποπτών. Η σύσταση και λειτουργία
σωµάτων εποπτών δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των αρµόδιων
αρχών δυνάµει της παρούσας οδηγίας και του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων].

3.

Η σύσταση και η λειτουργία των σωµάτων βασίζεται σε γραπτές ρυθµίσεις που
µνηµονεύονται στο άρθρο 110 και που καθορίζονται έπειτα από διαβούλευση της
αρχής ενοποιηµένης εποπτείας µε τις ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές.

4.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει τις γενικές προϋποθέσεις λειτουργίας των σωµάτων εποπτών.
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Η ΕΑΤ θα υποβάλει αυτά τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 2013.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 10 έως
14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
5.

Η ΕΑΤ δύναται να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου
να ρυθµίσει την επιχειρησιακή λειτουργία των σωµάτων εποπτών.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία έγκρισης των κανονιστικών τεχνικών
προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Η ΕΑΤ θα υποβάλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως την
31η ∆εκεµβρίου 2013.
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6.

Στα σώµατα εποπτών επιτρέπεται να συµµετέχουν οι αρµόδιες αρχές που ευθύνονται
για την εποπτεία θυγατρικών ενός µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος της ΕΕ ή µιας
µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών της ΕΕ ή µιας µητρικής εταιρείας
χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών της ΕΕ, οι αρµόδιες αρχές ενός κράτους µέλους
υποδοχής όπου έχουν ιδρυθεί σηµαντικά υποκαταστήµατα όπως αναφέρονται στο
άρθρο 52, οι κεντρικές τράπεζες κατά περίπτωση, καθώς και αρµόδιες αρχές τρίτων
χωρών, εφόσον συντρέχει λόγος και υπό την επιφύλαξη απαιτήσεων
εµπιστευτικότητας που, κατά τη γνώµη όλων των αρµόδιων αρχών, είναι ισοδύναµες
µε τις απαιτήσεις κατά το κεφάλαιο 1 τµήµα ΙΙ και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα
άρθρα 54 και 58 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

7.

Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας προεδρεύει στις συνεδριάσεις του σώµατος εποπτών
και αποφασίζει ποιες αρµόδιες αρχές συµµετέχουν σε µια συνεδρίαση ή σε µια
δραστηριότητα του σώµατος. Ο φορέας ενοποιηµένης εποπτείας ενηµερώνει εκ των
προτέρων και πλήρως όλα τα µέλη του σώµατος σχετικά µε την οργάνωση αυτών
των συνεδριάσεων, τα κύρια θέµατα προς συζήτηση και τις κυριότερες
δραστηριότητες προς εξέταση. Επίσης, ο φορέας ενοποιηµένης εποπτείας
ενηµερώνει εγκαίρως και πλήρως όλα τα µέλη του σώµατος σχετικά µε τις ενέργειες
που λαµβάνουν χώρα σε αυτές τις συνεδριάσεις ή µε τα µέτρα που λαµβάνονται.

8.

Στην απόφαση της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας λαµβάνεται υπόψη η σηµασία της
εποπτικής δραστηριότητας που θα προγραµµατιστεί ή θα συντονιστεί για τις αρχές
αυτές, ιδίως δε οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στη σταθερότητα του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος στα εµπλεκόµενα κράτη µέλη, όπως προβλέπει το
άρθρο 8, και οι υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 52 παράγραφος 2.

9.

Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων
εµπιστευτικότητας δυνάµει του κεφαλαίου 1 τµήµατος ΙΙ και, όπου συντρέχει
περίπτωση, των άρθρων 54 και 58 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ενηµερώνει την ΕΑΤ
σχετικά µε τις δραστηριότητες του σώµατος εποπτών, µεταξύ άλλων σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης, και διαβιβάζει στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που έχουν
ιδιαίτερη σηµασία για τους σκοπούς της εποπτικής σύγκλισης.

120

EL

Άρθρο 112
Υποχρεώσεις συνεργασίας
1.

Οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται στενά µεταξύ τους. ∆ιαβιβάζουν µεταξύ τους όλες
τις πληροφορίες που είναι ουσιώδεις ή σχετικές µε την άσκηση των εποπτικών
καθηκόντων που αναλαµβάνουν οι άλλες αρχές βάσει της παρούσας οδηγίας και του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]. Από την άποψη αυτή, οι αρµόδιες
αρχές διαβιβάζουν κατόπιν αιτήσεως όλες τις σχετικές πληροφορίες και διαβιβάζουν
ιδία πρωτοβουλία όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες.
Οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται µε την ΕΑΤ για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας και του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που της είναι
απαραίτητες για να επιτελέσει το έργο που έχει βάσει της παρούσας οδηγίας, του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του εν λόγω
κανονισµού.
Οι πληροφορίες για τις οποίες γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο θεωρούνται
ουσιώδεις αν µπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την εκτίµηση της
χρηµατοοικονοµικής υγείας ενός ιδρύµατος ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος σε άλλο
κράτος µέλος.
Συγκεκριµένα, οι αρχές ενοποιηµένης εποπτείας µητρικών πιστωτικών ιδρυµάτων
εγκατεστηµένων στην ΕΕ και ιδρυµάτων ελεγχόµενων από µητρικές χρηµατοδοτικές
εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ ή µητρικές εταιρείες
χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ παρέχουν κάθε σχετική
πληροφορία στις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών που ασκούν εποπτεία επί
θυγατρικών των εν λόγω µητρικών επιχειρήσεων. Κατά τον προσδιορισµό της
έκτασης των σχετικών πληροφοριών, λαµβάνεται υπόψη η σπουδαιότητα των εν
λόγω θυγατρικών για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των κρατών µελών αυτών.
Οι ουσιώδεις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο περιλαµβάνουν,
ειδικότερα, τα εξής:

EL

α)

τον προσδιορισµό της νοµικής δοµής, διακυβέρνησης και οργανωτικής δοµής
του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ρυθµιζόµενων και µη
ρυθµιζόµενων νοµικών προσώπων, µη ρυθµιζόµενων θυγατρικών και
σηµαντικών υποκαταστηµάτων που ανήκουν στον όµιλο, των µητρικών
επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 14 παράγραφος 3, 73 παράγραφος 1 και
104 παράγραφος 2, καθώς και των αρµόδιων αρχών των ρυθµιζόµενων
νοµικών προσώπων του οµίλου·

β)

διαδικασίες συλλογής πληροφοριών από τα ιδρύµατα ενός οµίλου και
επαλήθευση αυτών των πληροφοριών·

γ)

αρνητικές εξελίξεις σε ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα ενός οµίλου που
δύνανται να επηρεάσουν σοβαρά τα ιδρύµατα,
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δ)

2.

σηµαντικές κυρώσεις και έκτακτα µέτρα που έλαβαν οι αρµόδιες αρχές
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, περιλαµβανοµένης της επιβολής ειδικής
κεφαλαιακής απαίτησης βάσει του άρθρου 100 και της επιβολής οποιουδήποτε
ορίου όσον αφορά τη χρήση της Εξελιγµένης Μεθόδου Μέτρησης για τον
υπολογισµό των απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια βάσει του άρθρου 301
παράγραφος 2 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων].

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να παραπέµπουν στην ΕΑΤ οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

µια αρµόδια αρχή δεν έχει διαβιβάσει απαραίτητες πληροφορίες·

β)

ένα αίτηµα συνεργασίας, ιδιαίτερα για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών,
απορρίφθηκε ή δεν απαντήθηκε εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η ΕΑΤ µπορεί να ενεργεί σύµφωνα µε
τις εξουσίες που της παρέχονται µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010.
3.

Οι αρµόδιες αρχές οι επιφορτισµένες µε την εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων
ελεγχόµενων από µητρικό πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ επικοινωνούν
όποτε είναι δυνατόν µε την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας όταν έχουν ανάγκη
πληροφοριών όσον αφορά την εφαρµογή των προσεγγίσεων και µεθοδολογιών που
περιλαµβάνονται στην παρούσα οδηγία και στον κανονισµό [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων], τις οποίες ενδέχεται να έχει ήδη στη διάθεσή της η εν λόγω
αρχή.

4.

Προτού λάβουν απόφαση, οι εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές διαβουλεύονται µεταξύ
τους όσον αφορά τα θέµατα που ακολουθούν, όταν η απόφαση έχει συνέπειες για τα
εποπτικά καθήκοντα άλλων αρµόδιων αρχών:
α)

µεταβολές στη µετοχική, οργανωτική ή διοικητική διάρθρωση των πιστωτικών
ιδρυµάτων ενός οµίλου που απαιτούν την έγκριση ή την άδεια των αρµόδιων
αρχών, και

β)

σηµαντικές κυρώσεις και έκτακτα µέτρα που έλαβαν οι αρµόδιες αρχές
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, περιλαµβανοµένης της επιβολής πρόσθετης
απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του άρθρου 99 και της επιβολής
οποιουδήποτε ορίου όσον αφορά τη χρήση της Εξελιγµένης Μεθόδου
Μέτρησης για τον υπολογισµό των απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια βάσει του
άρθρου 301 παράγραφος 2 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων].

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), ζητείται πάντοτε η γνώµη της αρχής
ενοποιηµένης εποπτείας.
Ωστόσο, µια αρµόδια αρχή δύναται να αποφασίσει να µην συµβουλευθεί κανέναν σε
επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την
αποτελεσµατικότητα των αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια αρχή πρέπει
να ενηµερώνει, αµελλητί, τις άλλες αρµόδιες αρχές.
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Άρθρο 113
Επαλήθευση στοιχείων σχετικά µε οντότητες σε άλλα κράτη µέλη
Όταν, στο πλαίσιο της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων], οι αρµόδιες αρχές κράτους µέλους επιθυµούν, σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις, να επαληθεύσουν πληροφορίες σχετικά µε ίδρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών, εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, χρηµατοδοτικό ίδρυµα, επιχείρηση
παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών, εταιρεία συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων
ή θυγατρική που αναφέρεται στο άρθρο 119 ή θυγατρική που αναφέρεται στο άρθρο 114
παράγραφος 3, τα οποία είναι εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος µέλος, πρέπει να ζητήσουν από
τις αρµόδιες αρχές του άλλου κράτους µέλους τη διενέργεια του ελέγχου αυτού. Οι αρχές οι
οποίες έλαβαν την αίτηση, οφείλουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους να δώσουν
συνέχεια είτε διενεργώντας οι ίδιες τον έλεγχο αυτόν, είτε επιτρέποντας στις αρχές που
υπέβαλαν την αίτηση να διενεργήσουν εκείνες τον έλεγχο, είτε επιτρέποντας τη διενέργειά
του από εµπειρογνώµονα ή ελεγκτή. Όταν η αρµόδια αρχή που υπέβαλε το αίτηµα δεν
πραγµατοποιεί η ίδια την επιβεβαίωση, µπορεί, εάν το επιθυµεί, να συµµετέχει στην
επιβεβαίωση.

ΤΜΗΜΑ II
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 114
Ένταξη εταιρειών συµµετοχών σε ενοποιηµένη εποπτεία
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1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα µέτρα που ενδεχοµένως απαιτούνται, κατά περίπτωση,
για την υπαγωγή των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και των εταιρειών
χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών σε ενοποιηµένη εποπτεία. Με την επιφύλαξη του
άρθρου 115, η ενοποίηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της χρηµατοδοτικής
εταιρείας συµµετοχών ή εταιρείας χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών δεν συνεπάγεται
κατ' ουδένα τρόπο την υποχρέωση των αρµόδιων αρχών να ασκούν εποπτεία σε
ατοµική βάση επί της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή εταιρείας
χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, εκτός αν απαιτείται η εφαρµογή του Κεφαλαίου 3.

2.

Όταν οι αρµόδιες αρχές ενός κράτους µέλους δεν υπάγουν ένα θυγατρικό πιστωτικό
ίδρυµα στην ενοποιηµένη εποπτεία κατ' εφαρµογή µιας των περιπτώσεων των
στοιχείων α) και β) του άρθρου 13 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων], οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους όπου βρίσκεται το πιστωτικό
ίδρυµα αυτό µπορούν να ζητούν από τη µητρική του επιχείρηση πληροφορίες που θα
διευκολύνουν την άσκηση της εποπτείας του.

3.

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι αρµόδιες εθνικές τους αρχές που έχουν αναλάβει
την ενοποιηµένη εποπτεία µπορούν να ζητήσουν από τις θυγατρικές ενός πιστωτικού
ιδρύµατος, µιας χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µιας εταιρείας
χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών που δεν υπόκεινται σε ενοποιηµένη εποπτεία τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 116. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται
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οι προβλεπόµενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες διαβίβασης και επαλήθευσης των
πληροφοριών.
Άρθρο 115
Επάρκεια διευθυντικών στελεχών
Τα κράτη µέλη απαιτούν τα πρόσωπα που όντως διευθύνουν τις δραστηριότητες µιας
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή εταιρείας χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών να έχουν
τα απαιτούµενα εχέγγυα ήθους και την αναγκαία πείρα για την άσκηση των καθηκόντων
τους.
Άρθρο 116
Αιτήµατα για πληροφορίες και επιθεωρήσεις
1.

Εν αναµονή µελλοντικού συντονισµού των µεθόδων ενοποίησης, τα κράτη µέλη
προβλέπουν ότι, όταν η µητρική ενός ή πλειόνων ιδρυµάτων είναι εταιρεία
συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων, οι αρχές οι αρµόδιες για τη χορήγηση αδείας
και την εποπτεία των ιδρυµάτων αυτών απαιτούν από την εταιρεία συµµετοχής
µεικτών δραστηριοτήτων και τις θυγατρικές της, είτε απευθείας είτε µέσω των
θυγατρικών ιδρυµάτων, την ανακοίνωση κάθε χρήσιµης πληροφορίας για την
άσκηση της εποπτείας των θυγατρικών ιδρυµάτων.

2.

Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές τους µπορούν να προβούν οι ίδιες ή να
αναθέσουν σε εξωτερικούς ελεγκτές την επιτόπια επαλήθευση των πληροφοριακών
στοιχείων που απέστειλαν οι εταιρείες συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων και οι
θυγατρικές τους. Αν η εταιρεία συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων ή µία εκ των
θυγατρικών της είναι ασφαλιστική επιχείρηση, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και
η διαδικασία του άρθρου 119. Αν µια εταιρεία συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων
ή µια εκ των θυγατρικών της βρίσκεται σε κράτος µέλος άλλο από αυτό του
θυγατρικού ιδρύµατος, η επιτόπια επαλήθευση των στοιχείων γίνεται µε τη
διαδικασία του άρθρου 113.
Άρθρο 117
Εποπτεία
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1.

Με την επιφύλαξη του Μέρους V του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων], τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, εάν µια µητρική επιχείρηση ενός ή
περισσοτέρων ιδρυµάτων είναι εταιρεία συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων, οι
αρµόδιες αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των εν λόγω ιδρυµάτων
ασκούν γενική εποπτεία στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ του
ιδρύµατος και της εταιρείας συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων και των
θυγατρικών της.

2.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τα ιδρύµατα να διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες
για τη διαχείριση των κινδύνων και µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου,
συµπεριλαµβανόµενων των ορθών διαδικασιών δηµοσίευσης στοιχείων και
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λογιστικής, ώστε να µπορούν να εντοπίζουν, να υπολογίζουν, να παρακολουθούν και
να ελέγχουν κατάλληλα τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε την εταιρεία
συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων η οποία είναι η µητρική τους και τις
θυγατρικές της. Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν την γνωστοποίηση από τα ιδρύµατα
οποιασδήποτε σηµαντικής συναλλαγής πραγµατοποιείται µε τις οντότητες αυτές, µε
την εξαίρεση της συναλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 383 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]. Οι διαδικασίες αυτές και οι σηµαντικές
συναλλαγές αποτελούν αντικείµενο ελέγχου από την πλευρά των αρµόδιων αρχών.
Όταν οι προαναφερθείσες εντός οµίλου συναλλαγές απειλούν τη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση ενός ιδρύµατος, η αρµόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία
του ιδρύµατος λαµβάνει κατάλληλα µέτρα.
Άρθρο 118
Ανταλλαγή πληροφοριών
1.

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να µην υπάρχει κανένα νοµικό
εµπόδιο που να µην επιτρέπει στις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην
ενοποιηµένη εποπτεία, τις εταιρείες συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων και τις
θυγατρικές τους ή τις θυγατρικές όπως οι προβλεπόµενες στο άρθρο 114 να
ανταλλάσσουν πληροφορίες χρήσιµες για την άσκηση της εποπτείας σύµφωνα µε το
Κεφάλαιο 3, τα άρθρα 105 έως 114 και το παρόν άρθρο.

2.

Όταν η µητρική επιχείρηση και το ή τα ιδρύµατα που είναι θυγατρικές της
επιχείρησης αυτής είναι εγκατεστηµένα σε διαφορετικά κράτη µέλη, οι αρµόδιες
αρχές κάθε κράτους µέλους κοινοποιούν µεταξύ τους όλα τα πληροφοριακά στοιχεία
που µπορούν να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την άσκηση της εποπτείας σε
ενοποιηµένη βάση.
Όταν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η
µητρική επιχείρηση δεν ασκούν οι ίδιες την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 106, µπορούν να κληθούν από τις αρµόδιες προς
άσκηση της ενοποιηµένης εποπτείας αρχές να ζητήσουν από τη µητρική
πληροφορίες που αφορούν την άσκηση της ενοποιηµένης εποπτείας και να τις
διαβιβάσουν στις αρχές αυτές.

3.

Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την ανταλλαγή, µεταξύ των αρµοδίων αρχών τους, των
στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπό τον όρο ότι, στην περίπτωση
χρηµατοδοτικών
εταιρειών
συµµετοχών,
εταιρειών
χρηµατοπιστωτικών
συµµετοχών, χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων ή επιχειρήσεων επικουρικών τραπεζικών
υπηρεσιών, η συλλογή ή η κατοχή πληροφοριών δεν συνεπάγεται κατά κανένα
τρόπο ότι οι αρµόδιες αρχές δεν υποχρεούνται να ασκούν σε ατοµική βάση την
εποπτεία αυτών των ιδρυµάτων ή επιχειρήσεων.
Επίσης τα κράτη µέλη επιτρέπουν την ανταλλαγή, µεταξύ των αρµοδίων αρχών, των
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 116 υπό τον όρο ότι η συλλογή ή η
κατοχή πληροφοριακών στοιχείων δεν συνεπάγεται κατά κανένα τρόπο ότι οι
αρµόδιες αρχές ασκούν εποπτεία στη εταιρεία συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων
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και τις θυγατρικές της που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα, ή στις θυγατρικές
που αναφέρονται στο άρθρο 114 παράγραφος 3.
Άρθρο 119
Συνεργασία
1.

Όταν ίδρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών, εταιρεία χρηµατοπιστωτικών
συµµετοχών ή εταιρεία συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων ελέγχει µία ή
περισσότερες θυγατρικές που είναι ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλου είδους
επιχειρήσεις που προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες υποκείµενες σε καθεστώς
παροχής άδειας, οι αρµόδιες αρχές και οι αρχές που έχουν δηµόσια εξουσία
εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών ή των εν λόγω άλλων επιχειρήσεων που
προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες συνεργάζονται στενά. Στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους, οι αρχές αυτές ανακοινώνουν αµοιβαία όλα τα πληροφοριακά
στοιχεία που µπορούν να διευκολύνουν την εκπλήρωση της αποστολής τους και να
εξασφαλίσουν τον έλεγχο της δραστηριότητας και της χρηµατοοικονοµικής
κατάστασης του συνόλου των επιχειρήσεων που ευρίσκονται υπό την εποπτεία τους.

2.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση,
και ιδιαίτερα η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών που προβλέπονται
στην παρούσα οδηγία, υπόκεινται στο επαγγελµατικό απόρρητο, όπως ορίζεται στο
Κεφάλαιο 1, Τµήµα 2 για πιστωτικά ιδρύµατα ή στην οδηγία 2004/39/ΕΚ για
εταιρείες επενδύσεων.

3.

Οι αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την ενοποιηµένη εποπτεία καταρτίζουν
καταλόγους των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών ή εταιρειών
χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]. Οι κατάλογοι αυτοί κοινοποιούνται στις
αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών µελών, στην ΕΑΤ και στην Επιτροπή.
Άρθρο 120
Κυρώσεις

Σύµφωνα µε τον Τίτλο VII, Κεφάλαιο 1, Τµήµα IV, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι
κυρώσεις ή µέτρα που σκοπεύουν στην παύση διαπιστωµένων παραβάσεων ή των αιτίων
αυτών των παραβάσεων µπορούν να επιβληθούν σε χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών,
εταιρείες χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών και εταιρείες συµµετοχής µεικτών
δραστηριοτήτων ή στα υπεύθυνα στελέχη τους που έχουν παραβεί νόµους, κανονισµούς ή
διοικητικές διατάξεις θεσπισθείσες για την υλοποίηση του Κεφαλαίου 3.
Άρθρο 121
Αξιολόγηση της ισοδυναµίας τρίτων χωρών στην ενοποιηµένη εποπτεία
1.

EL

Σε περίπτωση ιδρύµατος, η µητρική επιχείρηση του οποίου είναι ίδρυµα ή
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, η
έδρα της οποίας βρίσκεται σε τρίτη χώρα και δεν υπόκειται σε ενοποιηµένη εποπτεία
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106, οι αρµόδιες αρχές ελέγχουν κατά πόσον
το ίδρυµα υπόκειται σε ενοποιηµένη εποπτεία από αρµόδια αρχή τρίτης χώρας η
οποία είναι ισοδύναµη προς αυτή και υπόκειται στις αρχές της παρούσας οδηγίας και
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Πρώτο Μέρος, Τίτλος II, Κεφάλαιο 2 του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων].
Ο σχετικός έλεγχος πραγµατοποιείται από την αρµόδια αρχή που θα ήταν υπεύθυνη
για την ενοποιηµένη εποπτεία αν ίσχυε η παράγραφος 3, κατόπιν αιτήµατος της
µητρικής επιχείρησης ή µιας από τις ρυθµιζόµενες οντότητες µε άδεια λειτουργίας
στην Κοινότητα, ή µε δική της πρωτοβουλία. Η εν λόγω αρµόδια αρχή
συµβουλεύεται τις άλλες εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές.
2.

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών να
εκφράζει γενικές εκτιµήσεις ως προς το κατά πόσον τα καθεστώτα ενοποιηµένης
εποπτείας των αρµόδιων αρχών τρίτων χωρών είναι σε θέση να επιτυγχάνουν τους
στόχους της ενοποιηµένης εποπτείας που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο σε
σχέση µε τα ιδρύµατα η µητρική εταιρεία των οποίων εδρεύει σε τρίτη χώρα. Η
επιτροπή αναθεωρεί τις εν λόγω εκτιµήσεις της και λαµβάνει υπόψη τις ενδεχόµενες
µεταβολές των καθεστώτων ενοποιηµένης εποπτείας που εφαρµόζονται από τις
συγκεκριµένες αρµόδιες αρχές. Η ΕΑΤ συνδράµει την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τραπεζών στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, συµπεριλαµβανοµένου
τους θέµατος κατά πόσο αυτές οι εκτιµήσεις χρειάζεται να επικαιροποιηθούν.
Η αρµόδια αρχή που ασκεί τον έλεγχο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 λαµβάνει υπόψη της τις τυχόν γενικές εκτιµήσεις. Για τον σκοπό
αυτό, η αρµόδια αρχή συµβουλεύεται την ΕΑΤ προτού λάβει απόφαση.

3.

Ελλείψει ισοδύναµης εποπτείας, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν κατ' αναλογία στο
ίδρυµα τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και του κανονισµού [εισαγωγή από
Υπηρεσία Εκδόσεων] στο ίδρυµα κατ' αναλογία ή επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές
τους να εφαρµόσουν άλλες κατάλληλες εποπτικές τεχνικές που επιτυγχάνουν τους
στόχους της εποπτείας ιδρυµάτων σε ενοποιηµένη βάση.
Οι εν λόγω εποπτικές τεχνικές συµφωνούνται από την αρµόδια αρχή η οποία είναι
υπεύθυνη για την ενοποιηµένη εποπτεία, µετά από διαβούλευση µε τις άλλες
εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές.
Οι αρµόδιες αρχές µπορούν ιδίως να ζητούν τη δηµιουργία χρηµατοδοτικής
εταιρείας συµµετοχών ή εταιρείας χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών που να έχει την
έδρα της στην Κοινότητα, και να εφαρµόζουν τις διατάξεις για την ενοποιηµένη
εποπτεία στην ενοποιηµένη θέση της εν λόγω χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών
ή στην ενοποιηµένη θέση των ιδρυµάτων της εν λόγω εταιρείας χρηµατοπιστωτικών
συµµετοχών.
Οι εποπτικές τεχνικές είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους
της ενοποιηµένης εποπτείας, όπως καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, και
κοινοποιούνται στις άλλες εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές, στην ΕΑΤ και στην
Επιτροπή.
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Κεφάλαιο 4
Κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας
ΤΜΗΜΑ I
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 122
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί:
(1)

Το «Απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου» είναι τα ίδια κεφάλαια που ένα
ίδρυµα οφείλει να τηρεί σύµφωνα µε το άρθρο 123.

(2)

«Συνδυασµένη Απαίτηση Αποθεµάτων Ασφαλείας» είναι το συνολικό Κεφάλαιο
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 που απαιτείται για να ικανοποιηθεί η απαίτηση
του Αποθέµατος Ασφαλείας ∆ιατήρησης Κεφαλαίου, αυξηµένου κατά το
Αντικυκλικό Κεφαλαιακό Απόθεµα Ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα (αν είναι
περισσότερο από 0% του σταθµισµένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού).

(3)

«Ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας» είναι το ποσοστό που πρέπει να
εφαρµόσουν τα ιδρύµατα για να υπολογίσουν το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα
ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα, όπως ορίζεται βάσει των άρθρων 126 και 127
ή από σχετική αρχή τρίτης χώρας (κατά περίπτωση).

(4)

«Ίδρυµα µε εγχώρια άδεια» είναι ένα ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο
κράτος µέλος για το οποίο ευθύνεται µια συγκεκριµένη εντεταλµένη αρχή.

(5)

Το «αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα» είναι
τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυµα οφείλει να τηρεί σύµφωνα µε το άρθρο 124.
Άρθρο 123
Απαιτήσεις τήρησης Αποθέµατος Ασφαλείας ∆ιατήρησης Κεφαλαίου

1.

EL

Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα να τηρούν, επιπρόσθετα στο Κεφάλαιο
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 που διατηρείται για τις απαιτήσεις ιδίων
κεφαλαίων που θεσπίζει το άρθρο 87 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων], Απόθεµα Ασφαλείας ∆ιατήρησης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της
Κατηγορίας 1 ίσο µε το 2,5% της συνολικής τους έκθεσης σε κίνδυνο σύµφωνα µε
το άρθρο 87 παράγραφος 3 του ανωτέρω κανονισµού σε εξατοµικευµένη και
ενοποιηµένη βάση, όπως εφαρµόζεται σύµφωνα µε το Πρώτο Μέρος, Τίτλος II του
ανωτέρω κανονισµού.
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2.

Τα ιδρύµατα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της
Κατηγορίας 1 που τηρούν για τους σκοπούς της παραγράφου 1 για να
ικανοποιήσουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις που πηγάζουν από το άρθρο 100.

3.

Αν κάποιο ίδρυµα δεν ικανοποιεί πλήρως την απαίτηση της παραγράφου 1, θα του
επιβάλλονται περιορισµοί στη διανοµή που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 131.

Άρθρο 124
Απαίτηση τήρησης αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα
1.

Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα να τηρούν Αντικυκλικό Κεφαλαιακό
Απόθεµα Ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα, υπολογισµένο σύµφωνα µε το άρθρο
130.

2.

Τα ιδρύµατα οφείλουν να ικανοποιούν την απαίτηση της παραγράφου 1
χρησιµοποιώντας Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, το οποίο θα είναι
επιπρόσθετο σε τυχόν Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρείται
για τους σκοπούς της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 87 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], της απαίτησης τήρησης Αποθέµατος
Ασφαλείας ∆ιατήρησης Κεφαλαίου του άρθρου 123 και οποιασδήποτε απαίτησης
βάσει του άρθρου 100.

3.

Αν κάποιο ίδρυµα δεν ικανοποιεί πλήρως την απαίτηση της παραγράφου 1, θα του
επιβάλλονται περιορισµοί στη διανοµή που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 131.

ΤΜΗΜΑ II
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 125
Καθοδήγηση του ΕΣΣΚ για τον καθορισµό ποσοστών αντικυκλικών αποθεµάτων ασφαλείας
1.

Το ΕΣΣΚ δύναται να παρέχει καθοδήγηση, µε τη µορφή συστάσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, στις εντεταλµένες αρχές των
κρατών µελών βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 1 για τον καθορισµό ποσοστών
αντικυκλικών αποθεµάτων ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων:
α)

αρχών για την καθοδήγηση εντεταλµένων αρχών όταν εκείνες χρησιµοποιούν
την κρίση τους για το κατάλληλο ποσοστό αντικυκλικών αποθεµάτων
ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι οι αρχές υιοθετούν µια υγιή προσέγγιση των
σχετικών µακροοικονοµικών κύκλων και ότι ενθαρρύνεται η λήψη ορθών και
συνεπών αποφάσεων·

β)

καθοδήγηση σχετικά µε:
(i)

EL

τη µέτρηση και τον υπολογισµό της απόκλισης από τις µακροπρόθεσµες
τάσεις των σχέσεων της πίστωσης προς το ΑΕγχΠ·
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(ii)

2.

τον υπολογισµό οδηγών αποθεµάτων ασφαλείας, όπως προβλέπει το
άρθρο 126 παράγραφος 2·

γ)

Καθοδήγηση σχετικά µε µεταβλητές που µπορεί να αποτελούν ένδειξη
συγκέντρωσης συστηµικού κινδύνου σε ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και
σχετικά µε άλλους σχετικούς παράγοντες που θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη όταν οι εντεταλµένες αρχές αποφασίζουν το κατάλληλο ποσοστό
αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας βάσει του άρθρου 126·

δ)

Καθοδήγηση σχετικά µε µεταβλητές που αποτελούν ένδειξη ότι το απόθεµα θα
πρέπει να µειωθεί ή να αποδεσµευτεί πλήρως.

Αν έχει εκδώσει σύσταση βάσει της παραγράφου 1, το ΕΣΣΚ θα την τηρεί υπό
εξέταση και θα την επικαιροποιεί όποτε αυτό απαιτείται, λαµβάνοντας υπόψη την
εµπειρία καθορισµού αποθεµάτων ασφαλείας βάσει της παρούσας οδηγίας ή
εξελίξεις στις διεθνώς συµφωνηµένες πρακτικές.
Άρθρο 126
Καθορισµός ποσοστών αντικυκλικών αποθεµάτων ασφαλείας

1.

Κάθε κράτος µέλος ορίζει µια αρχή (εφεξής «εντεταλµένη αρχή») ως υπεύθυνη για
τον καθορισµό του ποσοστού αντικυκλικών αποθεµάτων ασφαλείας για αυτό το
κράτος µέλος.

2.

Κάθε εντεταλµένη αρχή υπολογίζει για κάθε τρίµηνο έναν οδηγό αποθέµατος ως
σηµείο αναφοράς που καθοδηγεί την κρίση της για τον καθορισµό του ποσοστού
αντικυκλικών αποθεµάτων ασφαλείας σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Ο οδηγός
αποθέµατος βασίζεται στην απόκλιση της σχέσης της πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη
µακροπρόθεσµη τάση της, λαµβάνοντας υπόψη:

3.

EL

α)

την ανάπτυξη των επιπέδων πίστωσης εντός του κράτους µέλους και,
ειδικότερα, τυχόν αλλαγές στη σχέση της πίστωσης που παρέχεται σε αυτό το
κράτος µέλος προς το ΑΕΠ·

β)

τυχόν υπάρχουσα καθοδήγηση που τηρεί το ΕΣΣΚ σύµφωνα µε το άρθρο 125
παράγραφος 1, στοιχείο β).

Κάθε εντεταλµένη αρχή θα αξιολογεί και θα ορίζει το κατάλληλο ποσοστό
αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για το δικό της κράτος µέλος ανά τρίµηνο,
λαµβάνοντας υπόψη:
α)

τον οδηγό αποθέµατος που υπολογίστηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 2

β)

τυχόν υπάρχουσα καθοδήγηση που τηρεί το ΕΣΣΚ σύµφωνα µε το άρθρο 125
παράγραφος 1, στοιχεία α), γ) και δ) και τυχόν συστάσεις του ΕΣΣΚ σύµφωνα
µε την παράγραφό 9 και

γ)

οποιεσδήποτε άλλες µεταβλητές τις οποίες η εντεταλµένη αρχή θεωρεί
σχετικές,
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4.

Στις µεταβλητές που αναφέρονται στο σηµείο γ) της παραγράφου 3 µπορούν να
περιλαµβάνονται διαρθρωτικές µεταβλητές και η έκθεση του τραπεζικού τοµέα σε
συγκεκριµένους παράγοντες κινδύνου, ή σε οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες που
αφορούν κινδύνους για την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Στις περιπτώσεις όπου, κατά τον καθορισµό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέµατος
ασφαλείας, η εντεταλµένη αρχή λαµβάνει υπόψη µεταβλητές που αναφέρονται στο
σηµείο (γ) και ο καθορισµός του εν λόγω ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας θα ήταν
κατώτερος εάν δεν είχαν ληφθεί υπόψη οι µεταβλητές του προαναφερόµενου
σηµείου, η ενετεταλµένη αρχή ενηµερώνει την ΕΑΤ και το ΕΣΣΚ. Η ΕΑΤ και το
ΕΣΣΚ αξιολογούν, κατά πόσο οι µεταβλητές στις οποίες βασίστηκε το ποσοστό
αποθέµατος αφορούν κινδύνους για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και κατά
πόσο ο καθορισµός του ποσοστού αποθέµατος που έλαβε υπόψη τις εν λόγω
µεταβλητές συνάδει προς τις θεµελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, όπως αντικατοπτρίζεται στη νοµοθεσία της
Ένωσης περί χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η εντεταλµένη αρχή επανεξετάζει το τµήµα
του ποσοστού αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας που βασίζεται στις άλλες
µεταβλητές που αναφέρονται στο σηµείο γ) της παραγράφου 3 µόνο σε ετήσια βάση.
Το τµήµα αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη από τα ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα σε
άλλο κράτος µέλος για σκοπούς υπολογισµού του αντικυκλικού κεφαλαιακού
αποθέµατος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα.
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5.

Το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, εκπεφρασµένο ως ποσοστό του
συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 87
παράγραφος 3 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] των ιδρυµάτων
που είναι εκτεθειµένα σε πιστωτικό κίνδυνο σε αυτό το κράτος µέλος, πρέπει να
είναι µεταξύ 0% και 2,5%, βαθµονοµηµένο σε βήµατα 0,25% ή πολλαπλάσια του
0,25%. Όπου αυτό δικαιολογείται σύµφωνα µε το σκεπτικό της παραγράφου 3, µια
εντεταλµένη αρχή δύναται να ορίσει το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος
ασφαλείας άνω του 2,5% του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που αναφέρεται
στο άρθρο 87 παράγραφος 3 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]
για το σκοπό που περιγράφεται στο άρθρο 130 παράγραφος 3.

6.

Όπου εντεταλµένη αρχή ορίζει το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας
άνω του µηδενός για πρώτη φορά ή όπου, µετά την πρώτη φορά, εντεταλµένη αρχή
αυξάνει την τιµή του επικρατούντος ποσοστού αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας,
η αρχή αποφασίζει επίσης την ηµεροµηνία κατά την οποία τα ιδρύµατα πρέπει να
εφαρµόσουν το αυξηµένο απόθεµα για τους σκοπούς υπολογισµού του αντικυκλικού
κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα. Η ηµεροµηνία αυτή
πρέπει να είναι εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της αυξηµένης
τιµής αποθέµατος ασφαλείας σύµφωνα µε την παράγραφο 8. Αν η ηµεροµηνία είναι
λιγότερο από 12 µήνες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της αυξηµένης τιµής
αποθέµατος ασφαλείας, η συντοµότερη προθεσµία εφαρµογής θα δικαιολογείται
λόγω εξαιρετικών συνθηκών.

7.

Αν εντεταλµένη αρχή µειώσει το υπάρχον ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος
ασφαλείας, άσχετα από το αν µειωθεί στο µηδέν ή όχι, η αρχή ορίζει και ενδεικτική
περίοδο κατά την οποία δεν αναµένεται αύξηση του αποθέµατος ασφαλείας.
Ωστόσο, αυτή η ενδεικτική περίοδος δεν δεσµεύει την εντεταλµένη αρχή.

131

EL

8.

Κάθε εντεταλµένη αρχή ανακοινώνει την τριµηνιαία τιµή του ποσοστού
αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας δηµοσιεύοντάς την στον ιστότοπό της. Η
ανακοίνωση περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α)

το ισχύον ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας,

β)

το σχετικό λόγο πίστωσης προς το ΑΕγχΠ και την απόκλισή του από τη
µακροπρόθεσµη τάση,

γ)

τον οδηγό αποθέµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 2,

δ)

αιτιολογία αυτού του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένης
αναφοράς σε τυχόν µεταβλητές εκτός από αυτές που καλύπτονται από τον
οδηγό αποθέµατος τον οποίο η εντεταλµένη αρχή έλαβε υπόψη σύµφωνα µε το
σηµείο γ) της παραγράφου 3 κατά τον καθορισµό του ποσοστού αντικυκλικού
αποθέµατος ασφαλείας,

ε)

στις περιπτώσεις αύξησης του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας, η
ηµεροµηνία από την οποία τα ιδρύµατα πρέπει να εφαρµόσουν αυτό το
αυξηµένο ποσοστό αποθέµατος για τους σκοπούς υπολογισµού του
αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα,

στ)

όπου η ηµεροµηνία του σηµείου ε) είναι λιγότερο από 12 µήνες από την
ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της παρούσας παραγράφου, αναφορά στις
εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν τη συντοµότερη προθεσµία
εφαρµογής,

ζ)

όπου το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας µειώνεται, την ενδεικτική περίοδο
κατά την οποία δεν αναµένεται αύξηση του ποσοστού αποθέµατος, καθώς και
αιτιολογία αυτής της περιόδου,

η)

όπου η εντεταλµένη αρχή έλαβε υπόψη µεταβλητές που αναφέρονται στο
σηµείο γ) της παραγράφου 3, ένδειξη του ύψους του ποσοστού αποθέµατος
που σχετίζεται µε τις εν λόγω µεταβλητές.

Οι εντεταλµένες αρχές προβαίνουν σε όλες τις εύλογες ενέργειες ώστε να
συντονιστεί ο χρόνος αυτής της ανακοίνωσης.
Οι εντεταλµένες αρχές κοινοποιούν στο ΕΣΣΚ κάθε τριµηνιαία τιµή του ποσοστού
αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, µαζί µε τα στοιχεία των σηµείων α) έως ζ). Το
ΕΣΣΚ δηµοσιεύει στον ιστότοπό του όλα αυτά τα ποσοστά αποθεµάτων ασφαλείας
και τις σχετικές πληροφορίες που του κοινοποιούνται.
9.
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Το ΕΣΣΚ δύναται να εκδίδει συστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού
(ΕΕ) 1092/2010 σχετικά µε τον τριµηνιαίο καθορισµό του ποσοστού αντικυκλικού
αποθέµατος ασφαλείας σε ένα συγκεκριµένο κράτος µέλος ή, όπου συντρέχει
περίπτωση, σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη.
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Άρθρο 127
Αναγνώριση των ποσοστών αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας άνω του 2,5%
1.

Όπου εντεταλµένη αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 126 παράγραφος 5, ή σχετική αρχή
τρίτης χώρας έχει καθορίσει ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας άνω του
2,5% του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που αναφέρεται στο άρθρο 87
παράγραφος 3 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], οι άλλες
εντεταλµένες αρχές δύνανται να αναγνωρίσουν αυτό το ποσοστό αποθέµατος
ασφαλείας για τους σκοπούς υπολογισµού του αντικυκλικού κεφαλαιακού
αποθέµατος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα από τα ιδρύµατα µε εγχώρια άδεια.

2.

Όπου εντεταλµένη αρχή αναγνωρίζει ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας άνω του 2,5%
του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο του άρθρου 87 παράγραφος 3 του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
ανακοινώνει αυτήν την αναγνώριση δηµοσιεύοντάς την στον ιστότοπό της. Η
ανακοίνωση περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α)

το ισχύον ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας,

β)

το κράτος µέλος για το οποίο ισχύει,

γ)

στις περιπτώσεις αύξησης του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας, η
ηµεροµηνία από την οποία τα ιδρύµατα µε άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος
της εντεταλµένης αρχής πρέπει να εφαρµόσουν αυτό το αυξηµένο ποσοστό
αποθέµατος για τους σκοπούς υπολογισµού του αντικυκλικού κεφαλαιακού
αποθέµατος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα,

δ)

όπου η ηµεροµηνία του σηµείου γ) είναι λιγότερο από 12 µήνες από την
ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της παρούσας παραγράφου, αναφορά στις
εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν τη συντοµότερη προθεσµία
εφαρµογής.

Άρθρο 128
Σύσταση από το ΕΣΣΚ για τα ποσοστά αντικυκλικών αποθεµάτων ασφαλείας τρίτης χώρας
Το ΕΣΣΚ δύναται, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, να
παρέχει συστάσεις σε εντεταλµένες αρχές σχετικά µε το κατάλληλο ποσοστό αντικυκλικού
αποθέµατος ασφαλείας για εκθέσεις σε κίνδυνο σε αυτήν την τρίτη χώρα όπου:

EL

α)

δεν έχει καθοριστεί και δηµοσιευτεί ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας
από τη σχετική αρχή της τρίτης χώρας για µια τρίτη χώρα (εφεξής «σχετική αρχή
τρίτης χώρας») στην οποία τουλάχιστον ένα ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ένωση
είναι εκτεθειµένο σε πιστωτικό κίνδυνο·

β)

το ΕΣΣΚ θεωρεί ότι ένα ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας που έχει
καθοριστεί και δηµοσιευτεί από τη σχετική αρχή τρίτης χώρας για µια τρίτη χώρα
δεν επαρκεί για να προστατεύει κατάλληλα τα ιδρύµατα της Ένωσης από τους
κινδύνους αυξηµένης πιστωτικής επέκτασης στην εν λόγω χώρα ή µια εντεταλµένη
αρχή ενηµερώνει το ΕΣΣΚ ότι θεωρεί το ποσοστό αποθεµάτων ασφαλείας
ανεπαρκές για το σκοπό αυτό.
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Άρθρο 129
Απόφαση εντεταλµένων αρχών σχετικά µε ποσοστά αποθεµάτων ασφαλείας τρίτης χώρας
1.

Το παρόν άρθρο ισχύει ανεξάρτητα από το αν το ΕΣΣΚ έχει εκδώσει σύσταση σε
εντεταλµένες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 128.

2.

Στις συνθήκες που περιγράφονται στο σηµείο α) του άρθρου 128, οι εντεταλµένες
αρχές δύνανται να ορίσουν το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας το
οποίο τα ιδρύµατα µε εγχώρια άδεια πρέπει να εφαρµόσουν για να υπολογίσουν το
αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα.

3.

Όπου έχει καθοριστεί και δηµοσιευτεί ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας
από τη σχετική αρχή τρίτης χώρας για µια τρίτη χώρα, µια εντεταλµένη αρχή
δύναται να ορίσει διαφορετικό ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας για την εν λόγω
τρίτη χώρα για τους σκοπούς υπολογισµού Αντικυκλικού Κεφαλαιακού Αποθέµατος
Ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα από τα ιδρύµατα µε εγχώρια άδεια, αν η
εντεταλµένη αρχή κρίνει ευλόγως ότι το ποσοστό που όρισε η σχετική αρχή τρίτης
χώρας δεν επαρκεί για να προστατεύει κατάλληλα τα ιδρύµατα αυτά από τους
κινδύνους αυξηµένης πιστωτικής επέκτασης στην εν λόγω χώρα.
Κατά την άσκηση της αρµοδιότητας βάσει του πρώτου εδαφίου, η εντεταλµένη αρχή
δεν επιτρέπεται να ορίσει ποσοστό αντικυκλικού περιθωρίου ασφαλείας χαµηλότερο
από εκείνο που όρισε η σχετική αρχή τρίτης χώρας, εκτός αν το τελευταίο
υπερβαίνει το 2,5% του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο του άρθρου 87
παράγραφος 3 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] των ιδρυµάτων
που είναι εκτεθειµένες σε πιστωτικό κίνδυνο στην εν λόγω τρίτη χώρα.
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4.

Όπου η σχετική αρχή τρίτης χώρας ορίζει ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος
ασφαλείας για τρίτη χώρα σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 αυξάνοντας το
υπάρχον ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, η εν λόγω σχετική αρχή
αποφασίζει και την ηµεροµηνία κατά την οποία τα ιδρύµατα µε εγχώρια άδεια
πρέπει να εφαρµόσουν αυτό το ποσοστό για τους σκοπούς υπολογισµού του
αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα. Η
ηµεροµηνία αυτή είναι εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του
ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας σύµφωνα µε την παράγραφο 5. Αν η εν λόγω
ηµεροµηνία είναι λιγότερο από 12 µήνες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης, η
συντοµότερη προθεσµία εφαρµογής θα πρέπει να δικαιολογείται λόγω εξαιρετικών
συνθηκών.

5.

Οι εντεταλµένες αρχές δηµοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους κάθε καθορισµό
ποσοστού αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας τρίτης χώρας σύµφωνα µε τις
παραγράφους 2 και 3, µαζί µε τα εξής στοιχεία:
α)

το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας και την τρίτη χώρα για την
οποία ισχύει,

β)

αιτιολογία αυτού του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας,

γ)

στις περιπτώσεις που το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας είτε ορίζεται άνω του
µηδενός για πρώτη φορά, είτε αυξάνεται, την ηµεροµηνία από την οποία τα
ιδρύµατα πρέπει να εφαρµόσουν αυτό το αυξηµένο ποσοστό αποθέµατος για
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τους σκοπούς υπολογισµού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος
ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα,
δ)

όπου η ηµεροµηνία του σηµείου γ) είναι λιγότερο από 12 µήνες από την
ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της παρούσας παραγράφου, αναφορά στις
εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν τη συντοµότερη προθεσµία
εφαρµογής.

Άρθρο 130
Υπολογισµός του κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα
1.

Το Κεφαλαιακό Απόθεµα Ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα είναι ο
σταθµισµένος µέσος όρος των ποσοστών αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας που
ισχύουν στα κράτη µέλη όπου οι σχετικές εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο του εν
λόγω ιδρύµατος βρίσκονται ή ισχύουν για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,
δυνάµει του άρθρου 129 παράγραφος 2 ή 3.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα, για τον υπολογισµό κεφαλαιακού
αποθέµατος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα, να εφαρµόζουν σε κάθε ισχύον
ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας τις απαιτήσεις συνολικών ιδίων
κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο, υπολογισµένες σύµφωνα µε το Τρίτο Μέρος,
Τίτλος ΙΙ του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] που αφορά τις
σχετικές εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο στην αντίστοιχη περιοχή, διαιρεµένο δια τις
απαιτήσεις συνολικών ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο που αφορούν όλες τις
σχετικές εκθέσεις του ιδρύµατος σε πιστωτικό κίνδυνο.

2.

EL

Αν, σύµφωνα µε το άρθρο 126 παράγραφος 5, µια εντεταλµένη αρχή ορίσει ποσοστό
αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας άνω του 2,5% του συνολικού ποσού έκθεσης
σε κίνδυνο του άρθρου 87 παράγραφος 3 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων], τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα κάτωθι ποσοστά
αποθέµατος ασφαλείας ισχύουν για τις σχετικές εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο εντός
του κράτους µέλους της αντίστοιχης εντεταλµένης αρχής (εφεξής «κράτος µέλος Α»)
για τους σκοπούς του υπολογισµού που απαιτείται από την παράγραφο 1,
συµπεριλαµβανοµένου, όπου συντρέχει περίπτωση, του υπολογισµού του στοιχείου
του ενοποιηµένου κεφαλαίου που αφορά το εν λόγω ίδρυµα:
α)

τα ιδρύµατα µε εγχώρια άδεια θα εφαρµόζουν αυτό το ποσοστό αποθέµατος
ασφαλείας άνω του 2,5% του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο·

β)

τα ιδρύµατα µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος εφαρµόζουν ποσοστό
αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας 2,5% του συνολικού ποσού έκθεσης σε
κίνδυνο αν η εντεταλµένη αρχή στο κράτος µέλος στο οποίο έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας δεν έχει αναγνωρίσει το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας άνω του
2,5% σύµφωνα µε το άρθρο 127 παράγραφος 1·

γ)

τα ιδρύµατα µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος εφαρµόζουν το
ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας που όρισε η εντεταλµένη αρχή
στο κράτος µέλος Α αν η εντεταλµένη αρχή στο κράτος µέλος στο οποίο έχουν
λάβει άδεια λειτουργίας έχει αναγνωρίσει το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας
σύµφωνα µε το άρθρο 127·
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3.

4.
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Αν το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας που έχει ορίσει η σχετική αρχή
τρίτης χώρας για µια τρίτη χώρα είναι άνω του 2,5% του συνολικού ποσού έκθεσης
σε κίνδυνο του άρθρου 87 παράγραφος 3 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων], τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα κάτωθι ποσοστά
αποθέµατος ασφαλείας ισχύουν για τις σχετικές εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο εντός
αυτής της τρίτης χώρας για τους σκοπούς του υπολογισµού που απαιτείται από την
παράγραφο 1, συµπεριλαµβανοµένου, όπου συντρέχει περίπτωση, του υπολογισµού
του στοιχείου του ενοποιηµένου κεφαλαίου που αφορά το εν λόγω ίδρυµα:
α)

Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας 2,5%
του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο αν η εντεταλµένη αρχή στο κράτος
µέλος στο οποίο έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δεν έχει αναγνωρίσει το
ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας άνω του 2,5% σύµφωνα µε το άρθρο 127
παράγραφος 1·

β)

τα ιδρύµατα εφαρµόζουν το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας που
όρισε η σχετική αρχή τρίτης χώρας αν η εντεταλµένη αρχή στο κράτος µέλος
στο οποίο έχουν λάβει άδεια λειτουργίας έχει αναγνωρίσει το ποσοστό
αποθέµατος ασφαλείας σύµφωνα µε το άρθρο 127.

Οι «σχετικές εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο» περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις
κατηγορίες έκθεσης, εκτός από όσες αναφέρονται στα σηµεία α), β), δ), ε) και στ)
του άρθρου 107 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] που
υπόκεινται:
α)

στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο βάσει του Τρίτου
Μέρους, Τίτλος II του εν λόγω κανονισµού,

β)

Όπου η έκθεση τηρείται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, στις απαιτήσεις ιδίων
κεφαλαίων για ειδικούς κινδύνους βάσει του Τρίτου Μέρους, Τίτλος IV,
Κεφάλαιο 2 του εν λόγω κανονισµού ή των αυξηµένων κινδύνων αθέτησης και
µεταβολής της διαβάθµισης βάσει του Τρίτου Μέρους, Τίτλος IV, Κεφάλαιο 5
του ανωτέρω κανονισµού,

γ)

Όπου η έκθεση σε κίνδυνο είναι τιτλοποίηση, οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων
σύµφωνα µε το Τρίτο Μέρος, Τίτλος II, Κεφάλαιο 5β του εν λόγω κανονισµού.

5.

Τα ιδρύµατα εξακριβώνουν τη γεωγραφική θέση µιας σχετικής έκθεσης σε
πιστωτικό κίνδυνο σύµφωνα µε τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν
υιοθετηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 6.

6.

Για τους σκοπούς του υπολογισµού που απαιτείται βάσει της παραγράφου 1:
α)

ένα ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για ένα κράτος µέλος θα
ισχύει από την ηµεροµηνία που ορίζεται στις πληροφορίες που έχουν εκδοθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 126 παράγραφος 8, σηµείο δ) ή 127 παράγραφος 2,
σηµείο γ) αν το αποτέλεσµα αυτής της απόφασης είναι η αύξηση του
ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας·

β)

Με την επιφύλαξη του σηµείου γ), ένα ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος
ασφαλείας για τρίτη χώρα θα ισχύει 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία κατά την
οποία η σχετική αρχή τρίτης χώρας ανακοίνωσε αλλαγή του ποσοστού
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αποθέµατος ασφαλείας, ανεξάρτητα από το αν η αρχή αυτή απαιτεί από τα
ιδρύµατα που έχουν ιδρυθεί στην εν λόγω τρίτη χώρα να θέσουν σε ισχύ την
αλλαγή εντός συντοµότερης προθεσµίας, αν το αποτέλεσµα αυτής της
απόφασης είναι η αύξηση του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας·
γ)

αν η εντεταλµένη αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του ιδρύµατος ορίσει
το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για τρίτη χώρα σύµφωνα µε
το άρθρο 129 παράγραφος 2 ή 3 η αναγνωρίσει το ποσοστό αντικυκλικού
αποθέµατος ασφαλείας για τρίτη χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 127, αυτό το
ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας θα ισχύει από την ηµεροµηνία που ορίζεται
στις πληροφορίες που δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 129 παράγραφος
5, στοιχείο γ) ή το άρθρο 127 παράγραφος 2, στοιχείο γ), αν το αποτέλεσµα
αυτής της απόφασης είναι η αύξηση του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας·

δ)

το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας θα πρέπει να τίθεται
αµέσως σε ισχύ αν το αποτέλεσµα αυτής της απόφασης είναι η µείωση του
ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας.

Για τους σκοπούς του σηµείου β) ανωτέρω, τυχόν αλλαγή του ποσοστού
αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για τρίτη χώρα θα θεωρείται ότι ανακοινώθηκε
την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της από τη σχετική αρχή τρίτης ώρας σύµφωνα µε
τους ισχύοντες εθνικούς κανονισµούς.
7.

Η ΕΑΤ αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισµό της
µεθόδου εξακρίβωσης της γεωγραφικής θέσης των σχετικών εκθέσεων σε πιστωτικό
κίνδυνο της παραγράφου 5.
Μεταβιβάζονται στην Επιτροπή εξουσίες έγκρισης των κανονιστικών τεχνικών
προτύπων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τη διαδικασία των
άρθρων 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Η ΕΑΤ υποβάλλει τα σχέδια κανονιστικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο
έως την 31η ∆εκεµβρίου 2014.

ΤΜΗΜΑ III
ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 131
Περιορισµοί διανοµών κερδών
1.

EL

Τα κράτη µέλη απαγορεύουν σε όλα τα ιδρύµατα που ικανοποιούν τη συνδυασµένη
απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας να προβαίνουν σε διανοµή κερδών όσον αφορά το
Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, στο βαθµό που µια τέτοια διανοµή
θα µείωνε το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών τους της Κατηγορίας 1 σε τέτοιο επίπεδο
ώστε η συνδυασµένη απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας δεν θα ικανοποιούνταν
πλέον.
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2.

Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα που δεν ικανοποιούν τη συνδυασµένη
απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας να υπολογίζουν το Μέγιστο ∆ιανεµητέο Ποσό
(«Μ∆Π») σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
Όπου ισχύει το πρώτο εδάφιο ανωτέρω, το κράτος µέλος απαγορεύει σε οποιοδήποτε
τέτοιο ίδρυµα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι ενέργειες πριν
υπολογίσει το Μ∆Π:
α)

να προβαίνει σε διανοµή κερδών όσον αφορά το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών
της Κατηγορίας 1,

β)

να δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής κυµαινόµενης αµοιβής ή
προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών ή να καταβάλλει κυµαινόµενη
αµοιβή αν η υποχρέωση καταβολής δηµιουργήθηκε ενώ το ίδρυµα δεν
ικανοποιούσε τις συνδυασµένες απαιτήσεις αποθέµατος ασφαλείας,

γ)

να προβαίνει σε πληρωµές µε πληρωµές σε Πρόσθετα κεφαλαιακά µέσα της
Κατηγορίας 1.

3.

Ενόσω ένα ίδρυµα δεν ικανοποιεί ή δεν υπερβαίνει τη συνδυασµένη απαίτηση
αποθέµατος ασφαλείας του, τα κράτη µέλη θα του απαγορεύουν να διανέµει
περισσότερο από το Μ∆Π που έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4 µέσω
κάθε ενέργειας που αναφέρεται στα σηµεία α) έως γ) της παραγράφου 2.

4.

Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα να υπολογίζουν το Μ∆Π
πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίστηκε βάσει του σηµείου α) µε το
συντελεστή που ορίζεται βάσει του σηµείου β). Το Μ∆Π µειώνεται από οποιαδήποτε
εκ των ενεργειών που αναφέρονται στα σηµεία α), β) και γ) της παραγράφου 2.
α)

Το ποσό που πρέπει να πολλαπλασιαστεί περιλαµβάνει:
(i)

προσωρινά κέρδη που δεν έχουν συµπεριληφθεί στις Κοινές Μετοχές της
Κατηγορίας 1 σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] που σηµειώθηκαν από την πιο
πρόσφατη απόφαση σχετικά µε τη διανοµή των κερδών ή από
οποιαδήποτε εκ των ενεργειών που αναφέρονται στα σηµεία α), β) και γ)
της παραγράφου 2·

συν
(ii)

τα κέρδη στο τέλος της χρήσης που δεν έχουν συµπεριληφθεί στις Κοινές
Μετοχές της Κατηγορίας 1 σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 4 του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] που σηµειώθηκαν από
την πιο πρόσφατη απόφαση σχετικά µε τη διανοµή των κερδών ή από
οποιαδήποτε εκ των ενεργειών που αναφέρονται στα σηµεία α), β) και γ)
της παραγράφου 2·

µείον
(iii) ποσά που θα ήταν πληρωτέα ως φόρος αν τα στοιχεία των εδαφίων (i)
και (ii) διατηρούνταν.
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β)

Ο συντελεστής καθορίζεται ως εξής:
(i)

όπου το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρεί το
ίδρυµα και που δεν χρησιµοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων
βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1, στοιχείο γ) του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], εκπεφρασµένο ως ποσοστό του
συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο µε την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 3 του ανωτέρω κανονισµού είναι εντός του πρώτου (δηλαδή
του χαµηλότερου) τεταρτηµόριου της συνδυασµένης απαίτησης
αποθέµατος ασφαλείας, ο συντελεστής θα είναι 0·

(ii)

όπου το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρεί το
ίδρυµα και που δεν χρησιµοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων
βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1, στοιχείο γ) του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], εκπεφρασµένο ως ποσοστό του
συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο µε την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 3 του ανωτέρω κανονισµού είναι εντός του δεύτερου
τεταρτηµόριου της συνδυασµένης απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας, ο
συντελεστής θα είναι 0,2·

(iii) όπου το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρεί το
ίδρυµα και που δεν χρησιµοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων
βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1, στοιχείο γ) του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], εκπεφρασµένο ως ποσοστό του
συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο µε την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 3 του ανωτέρω κανονισµού είναι εντός του τρίτου
τεταρτηµόριου της συνδυασµένης απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας, ο
συντελεστής θα είναι 0,4·
(iv) όπου το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρεί το
ίδρυµα και που δεν χρησιµοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων
βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1, στοιχείο γ) του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], εκπεφρασµένο ως ποσοστό του
συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο µε την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 3 του ανωτέρω κανονισµού είναι εντός του τέταρτου
(δηλαδή του υψηλότερου) τεταρτηµόριου της συνδυασµένης απαίτησης
αποθέµατος ασφαλείας, ο συντελεστής θα είναι 0,6.
Το κατώτατο και το ανώτατο όριο του κάθε τεταρτηµόριου της συνδυασµένης
απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας υπολογίζονται ως εξής:

Κατώτατο όριο τεταρτηµόριου

Ανώτατο όριο τεταρτηµόριου

=

=

2,5% + ISCCB
× (Qn − 1)
4

2,5% + ISCCB
× Qn
4

όπου «ΑΚΑΑΣΙ» σηµαίνει «Αντικυκλικό Κεφαλαιακό Απόθεµα Ασφαλείας του
Συγκεκριµένου Ιδρύµατος» και Qn είναι ο αριθµός του σχετικού τεταρτηµόριου.
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5.

Οι περιορισµοί που επιβάλλει το παρόν άρθρο ισχύουν µόνο για πληρωµές που
προκαλούν µείωση του κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 ή µείωση
των κερδών και όπου η παύση πληρωµών ή η µη πληρωµή δεν αποτελεί γεγονός
αθέτησης ή προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασιών πτώχευσης βάσει του
καθεστώτος που ισχύει για το ίδρυµα.

6.

Όπου ένα ίδρυµα δεν ικανοποιεί τη συνδυασµένη απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας
και σκοπεύει να προβεί σε διανοµή οποιωνδήποτε διανεµητέων κερδών του ή σε
κάποια ενέργεια από αυτές που περιγράφονται στα σηµεία α) έως γ) της παραγράφου
2, οφείλει να ειδοποιήσει την αρµόδια αρχή και να υποβάλει τα εξής στοιχεία:
α)

Το ποσό του κεφαλαίου που τηρεί το ίδρυµα, χωρισµένο ως εξής:
(i)

Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1,

(ii)

Πρόσθετο Κεφάλαιο της Κατηγορίας 1,

(iii) Κεφάλαιο της Κατηγορίας 2,
β)

το ποσό των προσωρινών κερδών του και των κερδών του στο τέλος της
χρήσης,

γ)

Το Μ∆Π που υπολογίστηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 4,

δ)

το ποσό των διανεµητέων κερδών που σκοπεύει να µοιράσει στα εξής:
(i)

πληρωµή µερισµάτων,

(ii)

εξαγορές ιδίων µετοχών,

(iii) πληρωµές σε Πρόσθετα κεφαλαιακά µέσα της Κατηγορίας 1,
(iv) καταβολή κυµαινόµενης αµοιβής ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών
παροχών, είτε µε τη δηµιουργία νέας υποχρέωσης καταβολής ή βάσει
υποχρέωσης καταβολής που δηµιουργήθηκε ενώ το ίδρυµα δεν
ικανοποιούσε τις συνδυασµένες απαιτήσεις αποθέµατος ασφαλείας.

EL

7.

Τα ιδρύµατα πρέπει να εφαρµόζουν ρυθµίσεις ώστε να διασφαλίζουν ότι το ποσό
των διανεµητέων κερδών και το Μ∆Π υπολογίζονται µε ακρίβεια και να µπορούν να
αποδείξουν αυτήν την ακρίβεια στην αρµόδια αρχή αν τους ζητηθεί.

8.

Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, η διανοµή κερδών όσον αφορά το
Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α)

καταβολή µερισµάτων σε µετρητά,

β)

διανοµή πλήρως ή µερικώς πληρωθέντων µετοχών που διανέµονται δωρεάν ή
άλλων κεφαλαιακών µέσων που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1
στοιχείο α) του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων],
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γ)

εξαργύρωση ή αγορά από ένα ίδρυµα ίδιων µετοχών του ή άλλων
κεφαλαιακών µέσων που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α)
του εν λόγω κανονισµού,

δ)

ανάκτηση ποσών που καταβλήθηκαν για κεφαλαιακά µέσα που αναφέρονται
στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού,

ε)

διανοµή στοιχείων που αναφέρονται στα σηµεία β) έως ε) του άρθρου 24
παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού.
Άρθρο 132
Σχέδιο ∆ιατήρησης Κεφαλαίου

EL

1.

Όπου ένα ίδρυµα δεν ικανοποιεί τη Συνδυασµένη Απαίτηση Αποθέµατος
Ασφαλείας, πρέπει να καταρτίζει σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και να το υποβάλει
στην αρµόδια αρχή εντός 5 εργάσιµων ηµερών από τότε που διαπίστωσε ότι δεν
ικανοποιεί την ανωτέρω απαίτηση.

2.

Το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α)

εκτιµήσεις των εσόδων και των εξόδων και πιθανή ταµειακή κατάσταση,

β)

Μέτρα για την αύξηση των δεικτών κεφαλαίων του ιδρύµατος,

γ)

σχέδιο και χρονοδιάγραµµα για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων µε στόχο την
πλήρη συµµόρφωση µε τη συνδυασµένη απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας,

δ)

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία η αρµόδια αρχή κρίνει απαραίτητη
για να προβεί στην αξιολόγηση βάσει της παραγράφου 3.

3.

Η αρµόδια αρχή αξιολογεί το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και το εγκρίνει µόνο αν
κρίνει πως το σχέδιο, αν εφαρµοστεί, έχει ευλόγως αυξηµένες πιθανότητες να
επιτύχει τη συντήρηση ή αύξηση επαρκών κεφαλαίων ώστε το ίδρυµα να ικανοποιεί
τις συνδυασµένες απαιτήσεις αποθέµατος ασφαλείας εντός µια χρονικής περιόδου
που η αρµόδια αρχή θεωρεί κατάλληλη.

4.

Αν η αρµόδια αρχή δεν εγκρίνει το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου σύµφωνα µε την
παράγραφο 3, επιβάλλει ένα από τα ακόλουθα µέτρα ή και τα δύο:
α)

απαιτεί από το ίδρυµα να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του σε συγκεκριµένα
επίπεδα εντός συγκεκριµένης προθεσµίας·

β)

ασκεί την εξουσία της δυνάµει του άρθρου 99 για την επιβολή αυστηρότερων
περιορισµών στη διανοµή από αυτούς που απαιτούνται βάσει του άρθρου 131.
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Τίτλος VIII
∆ηµοσιοποίηση πληροφοριών από τις αρµόδιες αρχές
Άρθρο 133
Γενικές υποχρεώσεις
1.

Οι αρµόδιες αρχές δηµοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)

τα κείµενα νόµων, κανονισµών, διοικητικών κανόνων και γενικής
καθοδήγησης που εκδίδονται στο οικείο κράτος µέλος όσον αφορά τον τοµέα
της εποπτικής ρύθµισης,

β)

τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων και των διακριτικών ευχερειών που
παρέχει η ενωσιακή νοµοθεσία,

γ)

τα γενικά κριτήρια και µεθοδολογίες που χρησιµοποιούν για την εξέταση και
την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 92, και

δ)

µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Τίτλου VII, Κεφάλαιο 1, Τµήµα II της
παρούσας οδηγίας και των άρθρων 54 και 58 της οδηγίας 2004/39/EK,
συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τα καίρια σηµεία της υλοποίησης του
πλαισίου
προληπτικής
εποπτείας
σε
κάθε
κράτος
µέλος,
συµπεριλαµβανοµένων του αριθµού και της φύσης των εποπτικών µέτρων που
λήφθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 99.

2.

Οι δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 πρέπει να
επαρκούν για την αξιόπιστη σύγκριση των µεθόδων που εφαρµόζουν οι αρµόδιες
αρχές των διαφόρων κρατών µελών. Οι πληροφορίες δηµοσιεύονται σύµφωνα µε
κοινό µορφότυπο και ενηµερώνονται τακτικά. Είναι προσπελάσιµες µέσω µιας και
µόνης ηλεκτρονικής τοποθεσίας.

3.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να
καθορίσει το µορφότυπο, τη δοµή, τον κατάλογο περιεχοµένων και την ηµεροµηνία
ετήσιας δηµοσιοποίησης των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
Η ΕΑΤ θα υποβάλει αυτά τα σχέδια εκτελεστικών προτύπων στην Επιτροπή µέχρι
την 1η Ιανουαρίου 2014.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά
πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
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Άρθρο 134
Συγκεκριµένες απαιτήσεις δηµοσιοποίησης
1.

2.

Για τους σκοπούς του Έκτου Μέρους του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων], οι αρµόδιες αρχές δηµοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)

τα γενικά κριτήρια και µεθοδολογίες που υιοθετήθηκαν για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης προς το άρθρο 394 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων]·

β)

χωρίς να θίγονται οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στον Τίτλο VII Κεφάλαιο
1 Τµήµα II, µια συνοπτική περιγραφή του αποτελέσµατος της εποπτικής
αξιολόγησης και περιγραφή των µέτρων που επιβάλλονται σε περιπτώσεις µη
συµµόρφωσης προς το άρθρο 394 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων] που εντοπίστηκαν σε ετήσια βάση.

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών οι οποίες κάνουν χρήση της διακριτικής
ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισµού [εισαγωγή
από Υπηρεσία Εκδόσεων] δηµοσιοποιούν όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)

τα κριτήρια µε βάση τα οποία προσδιορίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε
προβλέπεται να υπάρξει ουσιαστικό πρακτικό ή νοµικό κώλυµα για την άµεση
µεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την κάλυψη υποχρεώσεων·

β)

τον αριθµό των µητρικών ιδρυµάτων που ωφελούνται από την άσκηση της
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], καθώς και εκείνων που
διαθέτουν θυγατρικές σε τρίτη χώρα·

γ)

συνολικά για το κράτος µέλος:
(i)

το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων των µητρικών ιδρυµάτων που
ωφελούνται από την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισµού, τα οποία
διατηρούνται στις θυγατρικές σε τρίτες χώρες·

(ii)

το ποσοστό των συνολικών ιδίων κεφαλαίων που διατηρούνται στις
θυγατρικές σε τρίτες χώρες, επί των συνολικών ιδίων κεφαλαίων των
µητρικών ιδρυµάτων που ωφελούνται από την άσκηση της διακριτικής
ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του εν λόγω
κανονισµού, που αντιπροσωπεύουν ίδια κεφάλαια που διαθέτουν
θυγατρικές σε τρίτη χώρα· και

(iii) το ποσοστό ιδίων κεφαλαίων που διατηρούνται στις θυγατρικές σε τρίτες
χώρες, επί των συνολικών απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων, βάσει του
άρθρου του άρθρου 87 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων], των µητρικών ιδρυµάτων που ωφελούνται από την άσκηση
της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3
του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων].
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3.

Οι αρµόδιες αρχές που κάνουν χρήση της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]
δηµοσιοποιούν όλες τις παρακάτω πληροφορίες:
α)

τα κριτήρια µε βάση τα οποία προσδιορίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε
προβλέπεται να υπάρξει ουσιαστικό πρακτικό ή νοµικό κώλυµα για την άµεση
µεταφορά ιδίων πόρων ή την κάλυψη υποχρεώσεων·

β)

τον αριθµό των µητρικών ιδρυµάτων που ωφελούνται από την άσκηση της
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του
κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], καθώς και εκείνων που
διαθέτουν θυγατρικές σε τρίτη χώρα·

γ)

συνολικά για το κράτος µέλος:
(i)

το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων των µητρικών ιδρυµάτων που
ωφελούνται από την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων], τα οποία διατηρούνται στις θυγατρικές σε τρίτες χώρες·

(ii)

το ποσοστό των συνολικών ιδίων κεφαλαίων που διατηρούνται στις
θυγατρικές σε τρίτες χώρες, επί των συνολικών ιδίων κεφαλαίων των
µητρικών ιδρυµάτων που ωφελούνται από την άσκηση της διακριτικής
ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]·

(iii) το ποσοστό ιδίων κεφαλαίων που διατηρούνται στις θυγατρικές σε τρίτες
χώρες, επί των συνολικών απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων, βάσει του
άρθρου 87 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων], των
µητρικών ιδρυµάτων που ωφελούνται από την άσκηση της διακριτικής
ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού.
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Τίτλος IX
Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις
Άρθρο 135
Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάµει του
άρθρου 138 αναφορικά µε τα ακόλουθα στοιχεία:
α)

την αποσαφήνιση των ορισµών του άρθρου 4 και του άρθρου 122 για να
διασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή της παρούσας οδηγίας,

β)

την αποσαφήνιση των ορισµών του άρθρου 4 και του άρθρου 122 προκειµένου να
λαµβάνονται υπόψη, κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, οι εξελίξεις στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές,

γ)

την ευθυγράµµιση της ορολογίας και τη διατύπωση των ορισµών του άρθρου 4
σύµφωνα µε εκείνες των µεταγενέστερων πράξεων στον τοµέα των ιδρυµάτων και
συναφών θεµάτων,

δ)

τη διεύρυνση του περιεχοµένου του καταλόγου ο οποίος µνηµονεύεται στα άρθρα 33
και 34 και περιέχεται στο Παράρτηµα I της παρούσας οδηγίας ή την προσαρµογή της
ορολογίας του καταλόγου προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές,

ε)

τους τοµείς στους οποίους οι αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες, όπως
απαριθµούνται στο άρθρο 51,

στ)

τις προσαρµογές στα άρθρα 75 έως 86 και στο άρθρο 94, προκειµένου να
λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές (ιδίως τα νέα
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα) ή οι εξελίξεις στα λογιστικά πρότυπα ή στις απαιτήσεις
που λαµβάνουν υπόψη τη νοµοθεσία της Ένωσης, ή λόγω της σύγκλισης των
εποπτικών πρακτικών,

ζ)

τις προσαρµογές στα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1
προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι µελλοντικές εξελίξεις και να διασφαλιστεί η
ενιαία εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 136
Εκτελεστικές Πράξεις

Τα ακόλουθα µέτρα θα υιοθετηθούν ως εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε τη διαδικασία
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 137 παράγραφος 2:
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α)

τεχνικές προσαρµογές στον κατάλογο του άρθρου 2,

β)

τροποποίηση του ποσού του αρχικού κεφαλαίου το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 12
και στον Τίτλο IV προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές και
νοµισµατικές εξελίξεις.
Άρθρο 137
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών

1.

Για τη θέσπιση των εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή επικουρείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών που συστάθηκε µε την απόφαση 2004/10/EΚ της
Επιτροπής. Η εν λόγω επιτροπή θα αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.

Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Άρθρο 138
Άσκηση της εξουσιοδότησης

EL

1.

Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό
τους όρους που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.

2.

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 135 ανατίθεται στην Επιτροπή για
αόριστο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 153.

3.

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 135 µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει
την εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην απόφαση αυτή. Παράγει αποτελέσµατα
από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται στην
απόφαση. ∆εν θίγει το κύρος οποιασδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που έχει
τεθεί ήδη σε ισχύ.

4.

Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη την κοινοποιεί ταυτόχρονα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

5.

Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 135 τίθεται σε
ισχύ µόνο αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις
εντός περιόδου 2 µηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο, ή αν πριν από την εκπνοή αυτής της περιόδου τόσο το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συµβούλιο έχουν ενηµερώσει την Επιτροπή ότι
δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η περίοδος παρατείνεται κατά 2 µήνες κατόπιν
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.
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Τίτλος X
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/87/ΕΚ
Άρθρο 139
Τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ
1.

Στο άρθρο 21α παράγραφος 2, το στοιχείο α) διαγράφεται.

2.

Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται µετά το άρθρο 21α παράγραφος 2α:
«(3) Προκειµένου να διασφαλιστεί η συνεπής εναρµόνιση των µεθόδων
υπολογισµού που απαριθµούνται στο παράρτηµα I µέρος II σε συνδυασµό µε το
άρθρο 45 παράγραφος 2 του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων] και
µε το άρθρο 228 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, αλλά µε την επιφύλαξη
του άρθρου 6 παράγραφος 4, η ΕΑΤ, η ΕΑΑΕΣ και η ΕΑΚΑΑ, µέσω κοινής
Επιτροπής, αναπτύσσουν σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά µε το
άρθρο 6 παράγραφος 2.
Η ΕΑΤ θα υποβάλει αυτά τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην
Επιτροπή µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα που προβλέπονται στην τρίτη παράγραφο σύµφωνα µε τη διαδικασία των
άρθρων 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.»
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Τίτλος XI
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Κεφάλαιο 1
Μεταβατικές διατάξεις περί εποπτείας πιστωτικών ιδρυµάτων
που ασκούν τα δικαιώµατα ελεύθερης εγκατάστασης και
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 140
Πεδίο εφαρµογής
1.

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου θα ισχύουν αντί για τα άρθρα 40, 41, 43, 51
και 52 µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, ηµεροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή
εξέδωσε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύµφωνα µε την παράγραφο 2 για πρόσθετη
περίοδο έως 2 ετών.

2.

Για να διασφαλιστεί ότι η σταδιακή εφαρµογή των εποπτικών ρυθµίσεων
ρευστότητας είναι πλήρως ευθυγραµµισµένη µε την ανάπτυξη ενιαίων κανόνων
ρευστότητας, η Επιτροπή έχει την εξουσία να υιοθετεί πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
σύµφωνα µε το άρθρο 135, µεταθέτοντας την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 µέχρι και 2 χρόνια αργότερα, αν δεν έχουν θεσπιστεί ενιαίοι κανόνες
ρευστότητας στην Ένωση επειδή τα διεθνή πρότυπα εποπτείας ρευστότητας δεν
έχουν ακόµη συµφωνηθεί κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
Άρθρο 141
Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων

Το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να απαιτεί, για στατιστικούς σκοπούς, από κάθε πιστωτικό
ίδρυµα το οποίο έχει υποκατάστηµα στο έδαφός του, να αποστέλλει στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους υποδοχής περιοδική έκθεση για τις πράξεις που πραγµατοποιήθηκαν στο
έδαφός του.
Για την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθεται βάσει του άρθρου 145 της παρούσας
οδηγίας, το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να απαιτεί από τα υποκαταστήµατα πιστωτικών
ιδρυµάτων που κατάγονται από άλλα κράτη µέλη, τις ίδιες πληροφορίες µε εκείνες που
απαιτεί γι' αυτό το σκοπό από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 142
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Μέτρα λαµβανόµενα από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής σε σχέση µε
δραστηριότητες ασκούµενες στο κράτος µέλος υποδοχής
1.

Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής διαπιστώσουν ότι ένα
πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο διαθέτει υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός
του, δεν τηρεί τις διατάξεις που έχει θεσπίσει το εν λόγω κράτος µέλος κατ'
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας που απονέµουν αρµοδιότητα στις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής, οι εν λόγω αρχές απαιτούν από το εν
λόγω πιστωτικό ίδρυµα να παύσει την αντικανονική αυτή κατάσταση.

2.

Εάν το ενδιαφερόµενο πιστωτικό ίδρυµα δεν πράξει τα απαραίτητα, οι αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους υποδοχής ενηµερώνουν σχετικά τις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους καταγωγής.

3.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής λαµβάνουν, αµελλητί, όλα τα
κατάλληλα µέτρα προκειµένου το πιστωτικό ίδρυµα να παύσει την αντικανονική
αυτή κατάσταση. Η φύση αυτών των µέτρων ανακοινώνεται στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους υποδοχής.

4.

Εάν, παρά τη λήψη των µέτρων από το κράτος µέλος καταγωγής ή λόγω της
ακαταλληλότητάς τους ή επειδή δεν ελήφθησαν µέτρα στο κράτος αυτό, το
πιστωτικό ίδρυµα συνεχίζει να παραβιάζει τις διατάξεις της παραγράφου 1 οι οποίες
ισχύουν στο κράτος µέλος υποδοχής, το εν λόγω κράτος δικαιούται, αφού
ενηµερώσει σχετικά τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, να λάβει τα
ενδεικνυόµενα µέτρα προκειµένου να προληφθούν ή να κατασταλούν νέες
παρατυπίες και, εφόσον είναι απαραίτητο, µπορεί να εµποδίσει το εν λόγω πιστωτικό
ίδρυµα να προβεί σε νέες πράξεις στο έδαφός του. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε
τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη λήψη παρόµοιων µέτρων να µπορούν να
κοινοποιηθούν, µέσα στο έδαφός τους, στα πιστωτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 143
Προληπτικά µέτρα

Προτού ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 142, οι αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους υποδοχής µπορούν, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, να λαµβάνουν τα
αναγκαία προληπτικά µέτρα για την προστασία των συµφερόντων των καταθετών, των
επενδυτών ή των άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Η Επιτροπή και οι
αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών µελών ενηµερώνονται το συντοµότερο για τα εν λόγω
µέτρα.
Η Επιτροπή µπορεί, αφού ζητήσει τη γνώµη των αρµοδίων αρχών των ενδιαφεροµένων
κρατών µελών, να αποφασίσει ότι το υπόψη κράτος µέλος πρέπει να τροποποιήσει ή να
καταργήσει τα εν λόγω µέτρα.
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Άρθρο 144
Ευθύνη
1.

Την προληπτική εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυµάτων, η οποία καλύπτει και τις
βάσει των άρθρων 33 και 34 δραστηριότητές τους, ασκούν οι αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους καταγωγής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας οδηγίας
που απονέµουν αρµοδιότητα στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής.

2.

Η παράγραφος 1 δεν θίγει την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε την
παρούσα οδηγία.

3.

Κατά την άσκηση των γενικών καθηκόντων τους, οι αρµόδιες αρχές κάθε κράτους
µέλους εκτιµούν δεόντως τον ενδεχόµενο αντίκτυπο των αποφάσεών τους στη
σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος όλων των άλλων εµπλεκοµένων
κρατών µελών και, ιδίως, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, βάσει των
πληροφοριών που είναι διαθέσιµες τη δεδοµένη στιγµή.
Άρθρο 145
Εποπτεία ρευστότητας

Μέχρις ότου υπάρξει µεταγενέστερος συντονισµός, το κράτος µέλος υποδοχής, σε
συνεργασία µε την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, εξακολουθεί να έχει την
ευθύνη της εποπτείας της ρευστότητας των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων.
Με την επιφύλαξη των µέτρων που απαιτούνται για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Συστήµατος, το κράτος µέλος υποδοχής διατηρεί όλη την ευθύνη των µέτρων
που προκύπτουν από την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής του.
Τα µέτρα δεν επιτρέπεται να προβλέπουν άνιση ή περιοριστική µεταχείριση, λόγω του
γεγονότος ότι το ίδρυµα έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος.
Άρθρο 146
Συνεργασία αναφορικά µε την εποπτεία
Για την εποπτεία της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν, ιδίως
µέσω υποκαταστήµατος, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, εκτός του κράτους στο οποίο
έχουν την έδρα τους, οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών µελών συνεργάζονται
στενά. Ανακοινώνουν ή µία στην άλλη όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τη
διεύθυνση, τη διαχείριση και την ιδιοκτησία αυτών των πιστωτικών ιδρυµάτων που δύνανται
να διευκολύνουν την εποπτεία τους και την εξέταση των όρων έγκρισής τους, καθώς και όλες
τις πληροφορίες που µπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο των ιδρυµάτων, ιδίως όσον αφορά
τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα, την εγγύηση των καταθέσεων, τον περιορισµό των
µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους
µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου.
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Άρθρο 147
Σηµαντικά υποκαταστήµατα
1.

Οι αρµόδιες αρχές ενός κράτους µέλους υποδοχής µπορούν να υποβάλουν αίτηµα
προς το φορέα ενοποιηµένης εποπτείας, όταν χωρεί εφαρµογή του άρθρου 107
παράγραφος 1, ή προς τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, για να
θεωρηθεί σηµαντικό ένα υποκατάστηµα πιστωτικού ιδρύµατος.

2.

Σε αυτό το αίτηµα εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει το υποκατάστηµα να
θεωρηθεί σηµαντικό, µε ιδιαίτερη αναφορά στα εξής:
α)

εάν το µερίδιο αγοράς του υποκαταστήµατος ενός πιστωτικού ιδρύµατος ως
προς τις καταθέσεις υπερβαίνει το 2% στο κράτος µέλος υποδοχής,

β)

στον πιθανό αντίκτυπο από την αναστολή ή την παύση της λειτουργίας του
πιστωτικού ιδρύµατος στη ρευστότητα της αγοράς και στα συστήµατα
πληρωµών, διακανονισµού και εκκαθάρισης στο κράτος µέλος υποδοχής,

γ)

στο µέγεθος και στη σηµασία του υποκαταστήµατος ως προς το πλήθος των
πελατών στο πλαίσιο του τραπεζικού και χρηµατοοικονοµικού συστήµατος
του κράτους µέλους υποδοχής.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής και του κράτους µέλους
υποδοχής καθώς και ο φορέας ενοποιηµένης εποπτείας, όταν χωρεί εφαρµογή του
άρθρου 107 παράγραφος 1, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
καταλήξουν σε κοινή απόφαση ως προς τον χαρακτηρισµό ενός υποκαταστήµατος
ως σηµαντικού.
Εάν δεν επιτευχθεί κοινή απόφαση εντός δύο µηνών από τη λήψη του αιτήµατος του
πρώτου εδαφίου, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής λαµβάνουν
αυτοτελώς απόφαση εντός νέας προθεσµίας δύο µηνών σχετικά µε το εάν το
υποκατάστηµα είναι σηµαντικό. Κατά τη λήψη της απόφασής τους οι αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους υποδοχής λαµβάνουν υπόψη τυχόν απόψεις και
επιφυλάξεις του φορέα ενοποιηµένης εποπτείας ή των αρµόδιων αρχών του κράτους
µέλους καταγωγής.
Οι αποφάσεις του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου δηµοσιεύονται σε έγγραφο που
περιέχει την πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση και διαβιβάζεται στις ενδιαφερόµενες
αρµόδιες αρχές και αναγνωρίζονται ως δεσµευτικές και εφαρµόζονται από τις
αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών µελών.
Ο χαρακτηρισµός ενός υποκαταστήµατος ως σηµαντικού δεν επηρεάζει τα
δικαιώµατα και τις αρµοδιότητες των αρµόδιων αρχών βάσει της παρούσας οδηγίας.
3.

EL

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής διαβιβάζουν στις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους υποδοχής όπου είναι εγκατεστηµένο σηµαντικό υποκατάστηµα
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 112 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ)
και εκτελούν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής.
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4.

Εάν αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής αντιληφθεί κατάσταση έκτακτης
ανάγκης εντός πιστωτικού ιδρύµατος κατά το άρθρο 109 παράγραφος 1, ειδοποιεί
αµελλητί τις αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 59 και στο άρθρο 60.

5.

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 111, οι αρµόδιες αρχές που
εποπτεύουν ένα πιστωτικό ίδρυµα µε σηµαντικά υποκαταστήµατα σε άλλα κράτη
µέλη συστήνουν σώµα εποπτών υπό την προεδρία τους, προκειµένου να
διευκολύνουν τη συνεργασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου και στο άρθρο 61. Η σύσταση και η λειτουργία του σώµατος βασίζεται σε
γραπτές ρυθµίσεις που καθορίζονται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής, έπειτα από διαβούλευση µε τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές. Η
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής αποφασίζει για το ποιες αρµόδιες
αρχές συµµετέχουν στις εκάστοτε συνεδριάσεις ή δραστηριότητες του σώµατος.

6.

Για την απόφαση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής λαµβάνεται
υπόψη η σηµασία της εποπτικής δραστηριότητας που προγραµµατίζεται ή
συντονίζεται για τις αρχές αυτές, ιδίως δε οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στη
σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος στα εµπλεκόµενα κράτη µέλη,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 144 παράγραφος 3, και οι υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

7.

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνει εκ των προτέρων και
πλήρως όλα τα µέλη του σώµατος σχετικά µε την οργάνωση αυτών των
συνεδριάσεων, τα κύρια θέµατα προς συζήτηση και τις κυριότερες δραστηριότητες
προς εξέταση. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνει επίσης
εγκαίρως και πλήρως όλα τα µέλη του σώµατος σχετικά µε τις δράσεις που
αναλαµβάνονται σε αυτές τις συνεδριάσεις ή µε τα µέτρα που λαµβάνονται.
Άρθρο 148
Επιτόπια επαλήθευση

1.

Τα κράτη µέλη υποδοχής προβλέπουν ότι, όταν ένα πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει
άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος ασκεί τη δραστηριότητά του µέσω
υποκαταστήµατος, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής µπορούν, αφού
ενηµερώσουν προηγουµένως τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής, να
προβαίνουν, οι ίδιες ή µέσω εντεταλµένου προς τούτο προσώπου, σε επιτόπια
επαλήθευση των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 52.

2.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, µπορούν επίσης να
προσφεύγουν, για την επαλήθευση των στοιχείων των υποκαταστηµάτων, σε µια από
τις άλλες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 113.

3.

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν επηρεάζουν το δικαίωµα των αρµόδιων αρχών του
κράτους µέλους υποδοχής να διενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
βάσει της παρούσας οδηγίας, επιτόπιες επαληθεύσεις στοιχείων των
υποκαταστηµάτων που βρίσκονται στο έδαφός τους.

Κεφάλαιο 2
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Μεταβατικές διατάξεις περί κεφαλαιακών αποθεµάτων
ασφαλείας
Άρθρο 149
Μεταβατικές διατάξεις περί κεφαλαιακών αποθεµάτων ασφαλείας
1.

Τα παρόν άρθρο τροποποιεί της απαιτήσεις των άρθρων 122 και 123 για µεταβατική
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2018.

2.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016:

3.

4.

EL

α)

το Απόθεµα Ασφαλείας ∆ιατήρησης Κεφαλαίου θα αποτελείται από Κοινές
Μετοχές της Κατηγορίας 1 αξίας ίσης µε το 0,625% του συνόλου των
σταθµισµένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του ιδρύµατος,
υπολογισµένων σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]·

β)

το Κεφαλαιακό Απόθεµα Ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα δεν θα
υπερβαίνει το 0,625% αυτού του συνόλου και εποµένως η συνδυασµένη
απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας θα είναι µεταξύ 0,625% και 1,25% του
συνόλου των σταθµισµένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του
ιδρύµατος.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2017:
α)

το Απόθεµα Ασφαλείας ∆ιατήρησης Κεφαλαίου θα αποτελείται από Κοινές
Μετοχές της Κατηγορίας 1 αξίας ίσης µε το 1,25% του συνόλου των
σταθµισµένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του ιδρύµατος,
υπολογισµένων σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]·

β)

το κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα δεν θα
υπερβαίνει το 1,25% αυτού του συνόλου και εποµένως η συνδυασµένη
απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας θα είναι µεταξύ 1,25% και 2,50% του
συνόλου των σταθµισµένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του
ιδρύµατος.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2018:
γ)

το Απόθεµα Ασφαλείας ∆ιατήρησης Κεφαλαίου θα αποτελείται από Κοινές
Μετοχές της Κατηγορίας 1 αξίας ίσης µε το 1.875% του συνόλου των
σταθµισµένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του ιδρύµατος,
υπολογισµένων σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 του κανονισµού
[εισαγωγή από Υπηρεσία Εκδόσεων]·

δ)

το Κεφαλαιακό Απόθεµα Ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα δεν θα
υπερβαίνει το 1,875% αυτού του συνόλου και εποµένως η συνδυασµένη
απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας θα είναι µεταξύ 1,875% και 3,750% του
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συνόλου των σταθµισµένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του
ιδρύµατος.
5.

Η απαίτηση για σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και οι περιορισµοί διανοµής κερδών
σύµφωνα µε το άρθρο 131 και το άρθρο 132 ισχύουν κατά τη διάρκεια της
µεταβατικής περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2016 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2018
για τα ιδρύµατα που δεν ικανοποιούν τις τροποποιηµένες απαιτήσεις που
προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4.

6.

Τα κράτη µέλη δύνανται να επιβάλουν συντοµότερη µεταβατική περίοδο από αυτήν
που προβλέπεται στην παράγραφο 1, όπου αυτό δικαιολογείται λόγω αυξηµένης
πιστωτικής επέκτασης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αν ένα
κράτος µέλος το πράξει αυτό, η συντοµότερη περίοδος θα ισχύει µόνο για τους
σκοπούς υπολογισµού από του Αντικυκλικού Κεφαλαιακού Αποθέµατος ασφαλείας
ειδικά για το κάθε ίδρυµα από τα ιδρύµατα που έχουν άδεια λειτουργίας στο κράτος
µέλος για το οποίο η εντεταλµένη αρχή είναι υπεύθυνη.

Κεφάλαιο 3
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 150
Επανεξέταση
1.

Έως την 1η Απριλίου 2013, η Επιτροπή θα εξετάσει και θα υποβάλει έκθεση σχετικά
µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και του κανονισµού [εισαγωγή από Υπηρεσία
Εκδόσεων] που αφορούν τις αποδοχές, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αποδοτικότητά
τους, την εφαρµογή τους και την επιβολή τους, λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς
εξελίξεις. Αυτή η επανεξέταση εντοπίζει οποιαδήποτε κενά απορρέουν από την
εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας στις εν λόγω διατάξεις. Η Επιτροπή
υποβάλει την έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο και, όπου
κρίνεται σκόπιµο, µια νοµοθετική πρόταση.
Η περιοδική αξιολόγηση από την Επιτροπή της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας
διασφαλίζει ότι ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζεται δεν καταλήγει σε διακρίσεις
µεταξύ ιδρυµάτων βάσει της νοµικής δοµής τους ή του µοντέλου ιδιοκτησίας τους.
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2.

Από το 2014 και µετά, η ΕΑΤ, σε συνεργασία µε την ΕΑΑΕΣ και την ΕΑΚΑΑ, θα
εκδίδει ανά διετία έκθεση σχετικά µε το βαθµό στον οποίο η νοµοθεσία των κρατών
µελών αναφέρεται σε εξωτερικές αξιολογήσεις και σχετικά µε µέτρα που έχουν
λάβει τα κράτη µέλη για τη µείωση τέτοιων αναφορών. Αυτή η έκθεση θα
περιγράφει επίσης πώς οι αρµόδιες αρχές τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
προβλέπονται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 και 2 και στο άρθρο 77 παράγραφος 1,
στοιχείο β). Ακόµη, η έκθεση θα αναφέρει το βαθµό εποπτικής σύγκλισης επ' αυτού
του θέµατος.

3.

Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013, η Επιτροπή εξετάζει και υποβάλλει έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή των άρθρων 103 και 104, υποβάλλει δε την έκθεσή της αυτή στο
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο και όπου κρίνεται σκόπιµο, µια
νοµοθετική πρόταση.
4.

Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2016, η Επιτροπή εξετάζει και υποβάλλει έκθεση σχετικά
µε τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 4,
περιλαµβανοµένου σχετικά µε την καταλληλότητα της συγκριτικής αξιολόγησης
ποικιλόµορφων πρακτικών, υποβάλλει δε την έκθεσή της αυτή στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο και όπου κρίνεται σκόπιµο, µια νοµοθετική
πρόταση.
Άρθρο 151
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.

Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013, τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις
αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµέσως στην
Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ
των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2013.

2.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο Τίτλος VII, Κεφάλαιο 4 θα ισχύει από την 1η
Ιανουαρίου 2016.

3.

Κατά τη θέσπισή τους από τα κράτη µέλη, οι διατάξεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 πρέπει να περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή να
συνοδεύονται από την παραποµπή αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους.
Περιέχουν επίσης δήλωση σύµφωνα µε την οποία οι αναφορές σε ισχύοντες νόµους,
κανονισµούς και διοικητικές διατάξεις, που περιλαµβάνονται στις οδηγίες που
καταργούνται από την παρούσα οδηγία, νοούνται ως αναφορές στην παρούσα
οδηγία. Ο τρόπος της αναφοράς και η διατύπωση της δήλωσης αποφασίζονται από
τα κράτη µέλη.

4.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΤ το κείµενο των ουσιωδών
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από
την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 152
Κατάργηση

Οι οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ µε τις διαδοχικές τροποποιήσεις τους καταργούνται
από την 1η Ιανουαρίου 2013.
Οι αναφορές στις καταργούµενες οδηγίες νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και
διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα II.
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Άρθρο 153
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 154
Αποδέκτης
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

EL

156

EL

Παράρτηµα I
Κατάλογος δραστηριοτήτων που απολαµβάνουν αµοιβαίας αναγνώρισης

1.

Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων.

2.

Χορήγηση πιστώσεων, στην οποία περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: η καταναλωτική
πίστη, συµβάσεις πίστωσης για ακίνητα, οι πράξεις αναδόχου εισπράξεως
απαιτήσεων (factoring) µε ή χωρίς δικαίωµα αναγωγής, η χρηµατοδότηση
εµπορικών συναλλαγών (συµπεριλαµβανοµένου του forfeiting).

3.

Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing).

4.

Υπηρεσίες πληρωµών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας
2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης
Νοεµβρίου 2007, σχετικά µε τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά42.

5.

Έκδοση και διαχείριση άλλων µέσων πληρωµών (π.χ. ταξιδιωτικές και τραπεζικές
επιταγές) στο βαθµό που η δραστηριότητα αυτή δεν καλύπτεται από το σηµείο 4.

6.

Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων.

7.

Συναλλαγές για λογαριασµό του ιδίου του ιδρύµατος ή της πελατείας του σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
µέσα της χρηµαταγοράς (επιταγές, γραµµάτια, οµόλογα καταθέσεων κ.λπ.),

β)

αγορές συναλλάγµατος,

γ)

χρηµατοπιστωτικά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (financial futures) ή
δικαιώµατα προαίρεσης (options),

δ)

µέσα σχετικά µε συνάλλαγµα και επιτόκια,

ε)

κινητές αξίες.

8.

Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών.

9.

Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη
βιοµηχανική στρατηγική και συναφή θέµατα και συµβουλών και υπηρεσιών στον
τοµέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων.

10.

Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές.

11.

∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συµβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

12.

Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών.

13.

Εµπορικές πληροφορίες.

42
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ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1
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14.

Εκµίσθωση θυρίδων.

15.

Έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος.
Οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που προβλέπονται στα Τµήµατα Α και Β του
Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων43,
όταν γίνεται αναφορά σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που προβλέπονται στο Τµήµα Γ
του Παραρτήµατος Ι της εν λόγω οδηγίας υπόκεινται σε αµοιβαία αναγνώριση
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

43
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ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
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Παράρτηµα II
Πίνακας αντιστοιχίας
Παρούσα οδηγία

Οδηγία 2006/48/ΕΚ

Άρθρο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Οδηγία 2006/49/ΕΚ

Άρθρο 4 παράγραφος 1
Άρθρο 4 παράγραφος 2
σηµείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 20

Άρθρο 4 παράγραφος 2
σηµείο β)
Άρθρο 4 παράγραφος 2
σηµείο γ)
Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 36 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3
Άρθρο 5 παράγραφος 4

EL

Άρθρο 6

Άρθρο 128

Άρθρο 7

Άρθρο 42β παράγραφος 1

Άρθρο 8

Άρθρο 40 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 3 1.
εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 3 2.
εδάφιο
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Άρθρο 10

Άρθρο 7

Άρθρο 11

Άρθρο 8

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 1 1.
εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 1 2.
εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 1 3.
εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 4

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 15

Άρθρο 13

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 17

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 19

Άρθρο 18

Άρθρο 20

Άρθρο 14, άρθρο 9
παράγραφος 4 στοιχείο γ) και
άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 21
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Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 22 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 22 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 3
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Άρθρο 22 παράγραφος 4

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 22 παράγραφος 5

Άρθρο 19 παράγραφος 5

Άρθρο 22 παράγραφος 6

Άρθρο 19 παράγραφος 6

Άρθρο 22 παράγραφος 7

Άρθρο 19 παράγραφος 7

Άρθρο 22 παράγραφος 8

Άρθρο 19 παράγραφος 8

Άρθρο 22 παράγραφος 9

Άρθρο 19 παράγραφος 9

Άρθρο 23 παράγραφος 1

Άρθρο 19α παράγραφος 1

Άρθρο 23 παράγραφος 2

Άρθρο 19α παράγραφος 2

Άρθρο 23 παράγραφος 3

Άρθρο 19α παράγραφος 3

Άρθρο 23 παράγραφος 4

Άρθρο 19α παράγραφος 4

Άρθρο 23 παράγραφος 5

Άρθρο 19α παράγραφος 5

Άρθρο 24 παράγραφος 1

Άρθρο 19β παράγραφος 1

Άρθρο 24 παράγραφος 2

Άρθρο 19β παράγραφος 2

Άρθρο 25

Άρθρο 20

Άρθρο 26 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 26 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 27

Άρθρο 21 παράγραφος 3

Άρθρο 28 παράγραφος 1

Άρθρο 4

Άρθρο 28 παράγραφος 2

Άρθρο 9

Άρθρο 29 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 29 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 29 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 29 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 30

Άρθρο 6

Άρθρο 31 παράγραφος 1

Άρθρο 7

Άρθρο 31 παράγραφος 2

Άρθρο 8
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Άρθρο 32 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 32 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 33

Άρθρο 23

Άρθρο 34 παράγραφος 1

Άρθρο 24 παράγραφος 1

Άρθρο 34 παράγραφος 2

Άρθρο 24 παράγραφος 2

Άρθρο 34 παράγραφος 3

Άρθρο 24 παράγραφος 3

Άρθρο 35 παράγραφος 1

Άρθρο 25 παράγραφος 1

Άρθρο 35 παράγραφος 2

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 35 παράγραφος 3

Άρθρο 25 παράγραφος 3

Άρθρο 35 παράγραφος 4

Άρθρο 25 παράγραφος 4

Άρθρο 35 παράγραφος 5

Άρθρο 25 παράγραφος 5

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Άρθρο 26 παράγραφος 1

Άρθρο 36 παράγραφος 2

Άρθρο 26 παράγραφος 2

Άρθρο 36 παράγραφος 3

Άρθρο 26 παράγραφος 3

Άρθρο 36 παράγραφος 4

Άρθρο 26 παράγραφος 4

Άρθρο 36 παράγραφος 5

Άρθρο 26 παράγραφος 5

Άρθρο 37

Άρθρο 36

Άρθρο 38

Άρθρο 27

Άρθρο 39 παράγραφος 1

Άρθρο 28 παράγραφος 1

Άρθρο 39 παράγραφος 2

Άρθρο 28 παράγραφος 2

Άρθρο 39 παράγραφος 3

Άρθρο 28 παράγραφος 3

Άρθρο 39 παράγραφος 4

Άρθρο 28 παράγραφος 4

Άρθρο 40

Άρθρο 29 παράγραφος 1

Άρθρο 41 παράγραφος 1

Άρθρο 30 παράγραφος 1

Άρθρο 41 παράγραφος 2
Άρθρο 42
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Άρθρο 32
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Άρθρο 43 παράγραφος 1

Άρθρο 33 παράγραφος 1

Άρθρο 43 παράγραφος 2
Άρθρο 43 παράγραφος 3
Άρθρο 43 παράγραφος 4
Άρθρο 43 παράγραφος 5
Άρθρο 43 παράγραφος 6

Άρθρο 33 παράγραφος 2

Άρθρο 44 παράγραφος 1

Άρθρο 34

Άρθρο 44 παράγραφος 2

Άρθρο 31

Άρθρο 45

Άρθρο 35

Άρθρο 46

Άρθρο 37

Άρθρο 47 παράγραφος 1

Άρθρο 38 παράγραφος 1

Άρθρο 47 παράγραφος 2

Άρθρο 38 παράγραφος 2

Άρθρο 47 παράγραφος 3

Άρθρο 38 παράγραφος 3

Άρθρο 48 παράγραφος 1

Άρθρο 39 παράγραφος 1

Άρθρο 48 παράγραφος 2

Άρθρο 39 παράγραφος 2

Άρθρο 48 παράγραφος 3

Άρθρο 39 παράγραφος 3

Άρθρο 48 παράγραφος 4

Άρθρο 39 παράγραφος 4

Άρθρο 49 παράγραφος 1

Άρθρο 40 παράγραφος 1

Άρθρο 49 παράγραφος 2

Άρθρο 40 παράγραφος 2

Άρθρο 50

Άρθρο 41 παράγραφος 3

Άρθρο 51 παράγραφος 1

Άρθρο 42 παράγραφος 1

Άρθρο 51 παράγραφος 2
Άρθρο 51 παράγραφος 3
Άρθρο 51 παράγραφος 4
Άρθρο 51 παράγραφος 5
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Άρθρο 42 παράγραφος 2 και
3
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Άρθρο 51 παράγραφος 6

Άρθρο 42 παράγραφος 4 και
5

Άρθρο 51 παράγραφος 7

Άρθρο 42 παράγραφος 6 και
7

Άρθρο 52 παράγραφος 1

Άρθρο 42α παράγραφος 1

Άρθρο 52 παράγραφος 2

Άρθρο 42α παράγραφος 2

Άρθρο 52 παράγραφος 3

Άρθρο 42α παράγραφος 3

Άρθρο 52 παράγραφος 4
Άρθρο 52 παράγραφος 5
Άρθρο 53 παράγραφος 1

Άρθρο 43 παράγραφος 1

Άρθρο 53 παράγραφος 2

Άρθρο 43 παράγραφος 2

Άρθρο 54 παράγραφος 1

Άρθρο 44 παράγραφος 1

Άρθρο 54 παράγραφος 2

Άρθρο 44 παράγραφος 2

Άρθρο 54 παράγραφος 3
Άρθρο 55

Άρθρο 45

Άρθρο 56

Άρθρο 46

Άρθρο 57

Άρθρο 47

Άρθρο 58 παράγραφος 1

Άρθρο 48 παράγραφος 1

Άρθρο 58 παράγραφος 2

Άρθρο 48 παράγραφος 1

Άρθρο 58 παράγραφος 3

Άρθρο 48 παράγραφος 2

Άρθρο 59

Άρθρο 49

Άρθρο 60 παράγραφος 1

Άρθρο 50

Άρθρο 60 παράγραφος 2
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Άρθρο 61

Άρθρο 51

Άρθρο 62

Άρθρο 52

Άρθρο 63 παράγραφος 1

Άρθρο 53 παράγραφος 1

Άρθρο 63 παράγραφος 2

Άρθρο 53 παράγραφος 2
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Άρθρο 64

Άρθρο 136 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 3
Άρθρο 65
Άρθρο 66 παράγραφος 1
Άρθρο 66 παράγραφος 2
Άρθρο 67 παράγραφος 1
Άρθρο 67 παράγραφος 2
Άρθρο 68 παράγραφος 1
Άρθρο 68 παράγραφος 2
Άρθρο 69
Άρθρο 70 παράγραφος 1
Άρθρο 70 παράγραφος 2
Άρθρο 70 παράγραφος 3
Άρθρο 71

Άρθρο 55

Άρθρο 72 παράγραφος 1

Άρθρο 123

Άρθρο 72 παράγραφος 2
Άρθρο 72 παράγραφος 3

Παράρτηµα Ι σηµείο 38

Άρθρο 73 παράγραφος 1

Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 73 παράγραφος 2

Άρθρο 22 παράγραφος 2

Άρθρο 73 παράγραφος 3

Άρθρο 22 παράγραφος 3
(2010/78)

Άρθρο 74 παράγραφος 1

Άρθρο 22 παράγραφος 3
(2010/76)

Άρθρο 74 παράγραφος 2

Άρθρο 22 παράγραφος 4

Άρθρο 74 παράγραφος 3

Άρθρο 22 παράγραφος 5

Άρθρο 75 παράγραφος 1

Παράρτηµα V σηµείο 2

Άρθρο 75 παράγραφος 2
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Άρθρο 75 παράγραφος 3
Άρθρο 75 παράγραφος 4
Άρθρο 75 παράγραφος 5
Άρθρο 76 παράγραφος 1
Άρθρο 76 παράγραφος 2
Άρθρο 76 παράγραφος 3
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Άρθρο 77 παράγραφος 1

Παράρτηµα V σηµείο 3

Άρθρο 77 παράγραφος 2

Παράρτηµα V σηµείο 4

Άρθρο 77 παράγραφος 3

Παράρτηµα V σηµείο 5

Άρθρο 78

Παράρτηµα V σηµείο 6

Άρθρο 79

Παράρτηµα V σηµείο 7

Άρθρο 80 παράγραφος 1

Παράρτηµα V σηµείο 8

Άρθρο 80 παράγραφος 2

Παράρτηµα V σηµείο 9

Άρθρο 81

Παράρτηµα V σηµείο 10

Άρθρο 82

Παράρτηµα V σηµείο 11

Άρθρο 83 παράγραφος 1

Παράρτηµα V σηµείο 12

Άρθρο 83 παράγραφος 2

Παράρτηµα V σηµείο 13

Άρθρο 84 παράγραφος 1

Παράρτηµα V σηµείο 14

Άρθρο 84 παράγραφος 2

Παράρτηµα V σηµείο 14α

Άρθρο 84 παράγραφος 3

Παράρτηµα V σηµείο 15

Άρθρο 84 παράγραφος 4

Παράρτηµα V σηµείο 16

Άρθρο 84 παράγραφος 5

Παράρτηµα V σηµείο 17

Άρθρο 84 παράγραφος 6

Παράρτηµα V σηµείο 18

Άρθρο 84 παράγραφος 7

Παράρτηµα V σηµείο 19

Άρθρο 84 παράγραφος 8

Παράρτηµα V σηµείο 20

Άρθρο 84 παράγραφος 9

Παράρτηµα V σηµείο 21
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Άρθρο 84 παράγραφος 10

Παράρτηµα V σηµείο 22

Άρθρο 85 παράγραφος 1
Άρθρο 85 παράγραφος 2
Άρθρο 86 παράγραφος 1
Άρθρο 86 παράγραφος 2
Άρθρο 87 παράγραφος 1
Άρθρο 87 παράγραφος 2
Άρθρο 87 παράγραφος 3
Άρθρο 87 παράγραφος 4
Άρθρο 87 παράγραφος 5
Άρθρο 88 παράγραφος 1

Παράρτηµα V σηµείο 23,
τελευταίο εδάφιο

Άρθρο 88 παράγραφος 2

Παράρτηµα V σηµεία 23α
έως στ και πρώτο εδάφιο

Άρθρο 89

Παράρτηµα V σηµείο 23ια

Άρθρο 90 παράγραφος 1

Παράρτηµα V σηµεία 23ζ
έως κ

Άρθρο 90 παράγραφος 2

Άρθρο 150 παράγραφος 3
στοιχείο β)

Άρθρο 91 παράγραφος 1

Παράρτηµα V σηµείο 24

Άρθρο 91 παράγραφος 2

Παράρτηµα V σηµείο 24

Άρθρο 92 παράγραφος 1

Άρθρο 124 παράγραφος 1

Άρθρο 92 παράγραφος 2

Άρθρο 124 παράγραφος 2

Άρθρο 92 παράγραφος 3

Άρθρο 124 παράγραφος 3

Άρθρο 92 παράγραφος 4

Άρθρο 124 παράγραφος 4

Άρθρο 92 παράγραφος 5

Άρθρο 124 παράγραφος 5

Άρθρο 92 παράγραφος 6
Άρθρο 92 παράγραφος 7
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Άρθρο 92 παράγραφος 8
Άρθρο 92 παράγραφος 9
Άρθρο 93
Άρθρο 94 παράγραφος 1

Παράρτηµα XI σηµείο 1

Άρθρο 94 παράγραφος 2

Παράρτηµα XI σηµείο 1α

Άρθρο 94 παράγραφος 3

Παράρτηµα XI σηµείο 2

Άρθρο 94 παράγραφος 4

Παράρτηµα XI σηµείο 3

Άρθρο 95
Άρθρο 96 παράγραφος 1
Άρθρο 96 παράγραφος 2
Άρθρο 96 παράγραφος 3
Άρθρο 97 παράγραφος 1
Άρθρο 97 παράγραφος 2
Άρθρο 98 παράγραφος 1
Άρθρο 98 παράγραφος 2
Άρθρο 98 παράγραφος 3
Άρθρο 98 παράγραφος 4
Άρθρο 98 παράγραφος 5
Άρθρο 99 παράγραφος 1

Άρθρο 136 παράγραφος 1

Άρθρο 99 παράγραφος 2
Άρθρο 100 παράγραφος 1

Άρθρο 136 παράγραφος 2 1.
εδάφιο

Άρθρο 100 παράγραφος 2

Άρθρο 136 παράγραφος 2 2.
εδάφιο

Άρθρο 101

Άρθρο 149

Άρθρο 102
Άρθρο 103 παράγραφος 1

EL

Άρθρο 68 παράγραφος 2
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Άρθρο 103 παράγραφος 1

Άρθρο 3

Άρθρο 103 παράγραφος 1

Άρθρο 123

Άρθρο 103 παράγραφος 2

Άρθρο 71 παράγραφος 1

Άρθρο 103 παράγραφος 3

Άρθρο 71 παράγραφος 2

Άρθρο 103 παράγραφος 4

Άρθρο 73 παράγραφος 2

Άρθρο 103 παράγραφος 5
Άρθρο 104 παράγραφος 1

Άρθρο 68 παράγραφος 1

Άρθρο 104 παράγραφος 2

Άρθρο 73 παράγραφος 3

Άρθρο 104 παράγραφος 3
Άρθρο 105 παράγραφος 1

Άρθρο 124 παράγραφος 2

Άρθρο 105 παράγραφος 2

Άρθρο 23

Άρθρο 106 παράγραφος 1

Άρθρο 125 παράγραφος 1

Άρθρο 2

Άρθρο 106 παράγραφος 2

Άρθρο 125 παράγραφος 2

Άρθρο 2

Άρθρο 106 παράγραφος 3

Άρθρο 126 παράγραφος 1

Άρθρο 106 παράγραφος 4

Άρθρο 126 παράγραφος 2

Άρθρο 106 παράγραφος 5

Άρθρο 126 παράγραφος 3

Άρθρο 106 παράγραφος 6

Άρθρο 126 παράγραφος 4

Άρθρο 107 παράγραφος 1

Άρθρο 129 παράγραφος 1 1.
εδάφιο

Άρθρο 107 παράγραφος 2

Άρθρο 129 παράγραφος 1 2.
εδάφιο

Άρθρο 107 παράγραφος 3

Άρθρο 129 παράγραφος 1 3.
εδάφιο

Άρθρο 108 παράγραφος 1
στοιχείο α

Άρθρο 129 παράγραφος 3 1.
εδάφιο

Άρθρο 108 παράγραφος 1
στοιχείο β)
Άρθρο 108 παράγραφος 2
στοιχείο α

EL

Άρθρο 129 παράγραφος 3 2.
εδάφιο
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Άρθρο 108 παράγραφος 2
στοιχείο β)

EL

Άρθρο 108 παράγραφος 3

Άρθρο 129 παράγραφος 3 4.7. εδάφιο

Άρθρο 108 παράγραφος 4

Άρθρο 129 παράγραφος 3 8.
εδάφιο

Άρθρο 108 παράγραφος 5

Άρθρο 129 παράγραφος 3 9.
εδάφιο

Άρθρο 108 παράγραφος 6

Άρθρο 129 παράγραφος 3 10.
εδάφιο

Άρθρο 109 παράγραφος 1

Άρθρο 130 παράγραφος 1

Άρθρο 109 παράγραφος 2

Άρθρο 130 παράγραφος 2

Άρθρο 110

Άρθρο 131

Άρθρο 111 παράγραφος 1

Άρθρο 131α παράγραφος 1

Άρθρο 111 παράγραφος 2

Άρθρο 131α παράγραφος 2

Άρθρο 112 παράγραφος 1

Άρθρο 132 παράγραφος 1

Άρθρο 112 παράγραφος 2

Άρθρο 132 παράγραφος 2

Άρθρο 112 παράγραφος 3

Άρθρο 132 παράγραφος 3

Άρθρο 112 παράγραφος 4

???

Άρθρο 113

Άρθρο 141

Άρθρο 114 παράγραφος 1

Άρθρο 127 παράγραφος 1

Άρθρο 114 παράγραφος 2

Άρθρο 127 παράγραφος 2

Άρθρο 114 παράγραφος 3

Άρθρο 127 παράγραφος 3

Άρθρο 115

Άρθρο 135

Άρθρο 116 παράγραφος 1

Άρθρο 137 παράγραφος 1

Άρθρο 116 παράγραφος 2

Άρθρο 137 παράγραφος 2

Άρθρο 117 παράγραφος 1

Άρθρο 138 παράγραφος 1

Άρθρο 117 παράγραφος 2

Άρθρο 138 παράγραφος 2
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Άρθρο 118 παράγραφος 1

Άρθρο 139 παράγραφος 1

Άρθρο 118 παράγραφος 2

Άρθρο 139 παράγραφος 2

Άρθρο 118 παράγραφος 3

Άρθρο 139 παράγραφος 3

Άρθρο 119 παράγραφος 1

Άρθρο 140 παράγραφος 1

Άρθρο 2

Άρθρο 119 παράγραφος 2

Άρθρο 140 παράγραφος 2

Άρθρο 2

Άρθρο 119 παράγραφος 3

Άρθρο 140 παράγραφος 3

Άρθρο 2

Άρθρο 120

Άρθρο 142

Άρθρο 121 παράγραφος 1

Άρθρο 143 παράγραφος 1

Άρθρο 121 παράγραφος 2

Άρθρο 143 παράγραφος 2

Άρθρο 121 παράγραφος 3

Άρθρο 143 παράγραφος 3

Άρθρο 122
Άρθρο 123
Άρθρο 124
Άρθρο 125
Άρθρο 126
Άρθρο 127
Άρθρο 128
Άρθρο 129
Άρθρο 130
Άρθρο 131
Άρθρο 133 παράγραφος 1

Άρθρο 144

Άρθρο 133 παράγραφος 2
Άρθρο 133 παράγραφος 3

EL

Άρθρο 134 παράγραφος 1

Άρθρο 122α.9

Άρθρο 134 παράγραφος 2

Άρθρο 69 παράγραφος 4

Άρθρο 134 παράγραφος 3

Άρθρο 70 παράγραφος 4
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Άρθρο 135

Άρθρο 150 παράγραφος 1

Άρθρο 136 παράγραφος 1

Άρθρο 150 παράγραφος 1
στοιχείο α)

Άρθρο 136 παράγραφος 2

Άρθρο 150 παράγραφος 2

Άρθρο 137 παράγραφος 1

Άρθρο 151 παράγραφος 1

Άρθρο 137 παράγραφος 2

Άρθρο 151 παράγραφος 2

Άρθρο 138 παράγραφος 1

Άρθρα 151α,β,γ

Άρθρο 138 παράγραφος 2

Άρθρα 151α,β,γ

Άρθρο 138 παράγραφος 3

Άρθρα 151α,β,γ

Άρθρο 138 παράγραφος 4

Άρθρα 151α,β,γ

Άρθρο 138 παράγραφος 5

Άρθρα 151α,β,γ

Άρθρο 139
Άρθρο 140
Άρθρο 141

Άρθρο 29

Άρθρο 142

Άρθρο 30

Άρθρο 143

Άρθρο 33

Άρθρο 144

Άρθρο 40

Άρθρο 145

Άρθρο 41

Άρθρο 146

Άρθρο 42

Άρθρο 147

Άρθρο 42α

Άρθρο 148

Άρθρο 43

Άρθρο 149
Άρθρο 150 παράγραφος 1

Άρθρο 156 παράγραφος 4

Άρθρο 150 παράγραφος 2
Άρθρο 151 παράγραφος 1

Άρθρο 157 παράγραφος 1

Άρθρο 151 παράγραφος 2
Άρθρο 151 παράγραφος 3

EL

Άρθρο 157 παράγραφος 2
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Άρθρο 151 παράγραφος 4

Άρθρο 157 παράγραφος 2

Άρθρο 152

Άρθρο 158

Άρθρο 153

Άρθρο 159

Άρθρο 154

Άρθρο 160

Παράρτηµα I

Παράρτηµα I
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