02017R1131 — EL — 01.01.2019 — 001.001 — 1
Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ)
2017/1131
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Ιουνίου 2017
για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τα αμοιβαία κεφάλαια
της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) που έχουν καθιερωθεί και βρίσκονται υπό
διαχείριση ή διατίθενται στην Ένωση, σχετικά με τα επιλέξιμα χρημα
τοπιστωτικά μέσα για επενδύσεις από αμοιβαίο κεφάλαιο, το χαρτοφυ
λάκιο ενός ΑΚΧΑ, την αποτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων και
τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με ΑΚΧΑ.
Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύ
σεων που:
α) χρειάζονται άδεια λειτουργίας ως ΟΣΕΚΑ ή έχουν λάβει άδεια λει
τουργίας ως ΟΣΕΚΑ δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή είναι ΟΕΕ
δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
β) επενδύουν σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία· και
γ) στοχεύουν επιμέρους ή συνολικά σε αποδόσεις εναρμονισμένες με
τα επιτόκια της χρηματαγοράς ή στη διατήρηση της αξίας της επέν
δυσης.
2.
Τα κράτη μέλη δεν προσθέτουν επιπλέον απαιτήσεις στο πεδίο
που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
1) «βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία» νοούνται τα χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία με εναπομένουσα διάρκεια έως δύο
έτη·
2) «μέσα της χρηματαγοράς» νοούνται τα μέσα της χρηματαγοράς
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) της οδηγίας
2009/65/ΕΚ και τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας
2007/16/ΕΚ της Επιτροπής (1)·
3) «κινητές αξίες» νοούνται οι κινητές αξίες όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και
τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας
2007/16/ΕΚ·
(1) Οδηγία 2007/16/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2007, για την εφαρ
μογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμέ
νους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον
αφορά τη διευκρίνιση ορισμένων ορισμών (ΕΕ L 79 της 20.3.2007, σ. 11).
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4) «συμφωνία επαναγοράς» νοείται κάθε συμφωνία στην οποία ένα
μέρος μεταβιβάζει σε αντισυμβαλλόμενο τίτλους ή τυχόν δικαιώ
ματα που συνδέονται με τίτλους υπό τον όρο να τους επαναγοράσει
σε καθορισμένη τιμή και μελλοντική ημερομηνία καθορισμένη ή
που θα καθοριστεί·
5) «συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης» νοείται κάθε συμφωνία
βάσει της οποίας ένα μέρος λαμβάνει από αντισυμβαλλόμενο τίτ
λους ή τυχόν δικαιώματα που σχετίζονται με τίτλους ή αξίες υπό
τον όρο να του επαναπωλήσει τους τίτλους σε καθορισμένη τιμή
και μελλοντική ημερομηνία καθορισμένη ή που θα καθοριστεί·
6) «δανειοδοσία τίτλων» και «δανειοληψία τίτλων» νοείται οποι
αδήποτε συναλλαγή στην οποία ίδρυμα ή ο αντισυμβαλλόμενός
του μεταβιβάζει τίτλους εφόσον ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να επιστρέψει αντίστοιχης αξίας τίτλους σε κάποια
μελλοντική ημερομηνία ή όταν του το ζητήσει ο μεταβιβάζων· η
συναλλαγή λέγεται «δανειοδοσία τίτλων» για το ίδρυμα που μετα
βιβάζει τους τίτλους και «δανειοληψία τίτλων» για το ίδρυμα προς
το οποίο μεταβιβάζονται οι τίτλοι·
7) «τιτλοποίηση» νοείται η τιτλοποίηση όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013·
8) «αποτίμηση σε αγοραίες αξίες (“mark-to-market”)» νοείται η απο
τίμηση θέσεων σε τιμές εκκαθάρισης άμεσα διαθέσιμες και προερ
χόμενες από ανεξάρτητη πηγή, συμπεριλαμβανομένων τιμών χρη
ματιστηρίου, τιμών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και τιμών
προερχόμενων από περισσότερες ανεξάρτητες και έγκυρες χρηματι
στηριακές εταιρείες·
9) «αποτίμηση βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών (“mark-tomodel”)» νοείται κάθε αποτίμηση που διενεργείται με συγκριτική
αξιολόγηση, παρέκταση ή άλλο υπολογισμό βάσει δεδομένων της
αγοράς·
10) «μέθοδος αποσβεσμένου κόστους» νοείται η μέθοδος αποτίμησης η
οποία λαμβάνει το κόστος απόκτησης περιουσιακού στοιχείου και
προσαρμόζει την τιμή αυτή συνυπολογίζοντας την απόσβεση ασφα
λίστρων ή τις εκπτώσεις έως τη λήξη·
11) «ΑΚΧΑ σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού δημόσιου χρέους» ή
«ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους» νοείται το ΑΚΧΑ:
α) το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει αμετάβλητη καθαρή αξία
ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο ή μετοχή·
β) του οποίου τα έσοδα προκύπτουν σε ημερήσια βάση και μπο
ρούν είτε να καταβάλλονται στον επενδυτή είτε να χρησιμοποι
ούνται για την αγορά περισσότερων μεριδίων ή μετοχών στο
κεφάλαιο·
γ) του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία γενικά αποτιμώνται σύμ
φωνα με τη μέθοδο αποσβεσμένου κόστους, και η ΚΑΕ στρογ
γυλοποιείται στην πλησιέστερη ποσοστιαία μονάδα ή σε νομι
σματικό ισοδύναμό της· και
δ) το οποίο επενδύει τουλάχιστον 99,5 % των περιουσιακών του
στοιχείων στα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγρα
φος 7, σε συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης που καλύπτο
νται με τίτλους δημόσιου χρέους κατά το άρθρο 17 παράγραφος
7 και σε μετρητά·
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12) «ΑΚΧΑ καθαρής αξίας ενεργητικού χαμηλής μεταβλητότητας» ή
«ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας» νοείται ΑΚΧΑ το οποίο
πληροί τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 29, 30 και
32 και στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο β)·
13) «ΑΚΧΑ κυμαινόμενης καθαρής αξίας ενεργητικού» ή «ΑΚΧΑ
κυμαινόμενης ΚΑΕ» νοείται ΑΚΧΑ το οποίο πληροί τις ειδικές
απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 29 και 30 και στο άρθρο 33
παράγραφος 1·
14) «βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ» νοείται το ΑΚΧΑ το οποίο άρθρο 10
παράγραφος 1 και υπόκειται στους κανόνες χαρτοφυλακίου που
ορίζονται στο άρθρο 24·
15) «πρότυπο ΑΚΧΑ» νοείται το ΑΚΧΑ το οποίο επενδύει σε επιλέ
ξιμα μέσα της χρηματαγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρά
γραφοι 1 και 2 και υπόκειται στους κανόνες χαρτοφυλακίου που
ορίζονται στο άρθρο 25·
16) «πιστωτικό ίδρυμα» νοείται το πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013·
17) «αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ» νοείται:
α) για τους ΟΣΕΚΑ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κατα
γωγής του ΟΣΕΚΑ που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 97 της
οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
β) για τους ΟΕΕ στην ΕΕ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
καταγωγής του ΟΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο ιστ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
γ) για τους ΟΕΕ εκτός ΕΕ, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αρχές:
i)

η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ
προωθείται εμπορικά στην αγορά της Ένωσης χωρίς διαβα
τήριο·

ii) η αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται τον
ΟΕΕ εκτός ΕΕ, όπου ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ προωθείται εμπορικά
στην αγορά της Ένωσης με διαβατήριο ή δεν προωθείται
στην Ένωση·
iii) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς, εάν ο ΟΕΕ
εκτός ΕΕ δεν βρίσκεται υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ
και προωθείται εμπορικά στην Ένωση με διαβατήριο·
18) «νόμιμη λήξη» νοείται η ημερομηνία επιστροφής του κεφαλαίου
ενός τίτλου στο ακέραιο για την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα
επιλογής·
19) «σταθμισμένη μέση ληκτότητα» ή «ΣΜΛ» νοείται η μέση χρονική
διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη ή, εάν είναι συντομότερη, έως την
επόμενη επαναφορά των επιτοκίων σε επιτόκιο της χρηματαγοράς,
για όλα τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του ΑΚΧΑ που αντι
κατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο·
20) «σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής» ή «ΣΜΔΖ» νοείται η μέση
χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη όλων των υποκείμενων στοι
χείων ενεργητικού του ΑΚΧΑ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές
συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο·
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21) «εναπομένουσα διάρκεια» νοείται ο εναπομένων χρόνος έως τη
νόμιμη λήξη ενός τίτλου·
22) «ανοικτή πώληση» νοείται κάθε πώληση από ΑΚΧΑ ενός μέσου
που το ΑΚΧΑ δεν κατέχει κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας
πώλησης, συμπεριλαμβανομένης μιας πώλησης στην οποία, κατά
τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας πώλησης, το ΑΚΧΑ έχει δανει
στεί ή έχει συμφωνήσει να δανειστεί το μέσο για παράδοση κατά
τον διακανονισμό, όπου δεν περιλαμβάνεται:
α) πώληση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος βάσει συμφω
νίας επαναγοράς όπου το ένα συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί
να πωλήσει στο άλλο μέρος έναν τίτλο σε καθορισμένη τιμή και
το άλλο δεσμεύεται να του επαναπωλήσει τον τίτλο σε μεταγε
νέστερη ημερομηνία σε διαφορετική καθορισμένη τιμή· ή
β) σύναψη συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ή άλλου συμβο
λαίου παραγώγων διά του οποίου συμφωνείται η πώληση τίτλων
σε καθορισμένη τιμή σε κάποια μελλοντική ημερομηνία·
23) «διαχειριστής ΑΚΧΑ» νοείται, στην περίπτωση ΑΚΧΑ που είναι
ΟΣΕΚΑ, η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ή, στην περίπτωση
αυτοδιαχειριζόμενου ΟΣΕΚΑ, η επενδυτική εταιρεία του ΟΣΕΚΑ
και, στην περίπτωση ΑΚΧΑ που είναι ΟΕΕ, ένας ΔΟΕΕ ή ένας
ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση.
Άρθρο 3
Είδη AKXA
1.

Τα AKXA ιδρύονται με μία από τις εξής μορφές:

α) ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ·
β) ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους·
γ) ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας.
2.
Στην άδεια του AKXA αναφέρεται ρητά για ποιο εκ των αναφε
ρομένων στην παράγραφο 1 είδος AKXA πρόκειται.
Άρθρο 4
Χορήγηση άδειας σε ΑΚΧΑ
1.
Κανένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν ιδρύεται, προ
ωθείται στην αγορά ή βρίσκεται υπό διαχείριση στην Ένωση ως ΑΚΧΑ
χωρίς άδεια χορηγηθείσα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Η άδεια ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.
2.
Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που ζητά για πρώτη φορά
άδεια ως ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ και ως AKXA
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ όπως απαι
τεί η διαδικασία αδειοδότησης των ΟΣΕΚΑ δυνάμει της οδηγίας
2009/65/ΕΚ.
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει ήδη εγκριθεί ως
ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, μπορεί να υποβάλει
αίτηση για αδειοδότηση ως ΑΚΧΑ με τη διαδικασία των παραγράφων
4 και 5 του παρόντος άρθρου.
3.
Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που είναι ΟΕΕ και που ζητά
άδεια ως ΑΚΧΑ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εγκρίνεται ως
ΑΚΧΑ σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης του άρθρου 5.
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4.
Κανένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν εγκρίνεται ως
ΑΚΧΑ ενόσω η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ δεν είναι πεπεισμένη ότι το
ΑΚΧΑ θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του παρό
ντος κανονισμού.
5.
Για τους σκοπούς της έγκρισης ως ΑΚΧΑ, ένας οργανισμός συλ
λογικών επενδύσεων υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του όλα τα ακό
λουθα έγγραφα:
α) τον κανονισμό κεφαλαίου ή τις καταστατικές πράξεις του AKXA
και διευκρίνιση για ποιο, εκ των απαριθμουμένων στο άρθρο 3
παράγραφος 1, είδος AKXA πρόκειται·
β) ταυτότητα του διαχειριστή του AKXA·
γ) ταυτότητα του θεματοφύλακα·
δ) περιγραφή ή τυχόν πληροφορίες στη διάθεση των επενδυτών σχε
τικά με το ΑΚΧΑ·
ε)

περιγραφή ή τυχόν πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις
διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
των κεφαλαίων II έως VII·

στ) τυχόν άλλη πληροφορία ή έγγραφο που ζητείται από την αρμόδια
αρχή του ΑΚΧΑ ώστε να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτή
σεις του παρόντος κανονισμού.
6.
Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σε τριμηνιαία βάση
για τις άδειες που χορηγούνται ή ανακαλούνται δυνάμει του παρόντος
κανονισμού.
7.
Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο στο οποίο προσδιορί
ζεται κάθε ΑΚΧΑ εγκεκριμένο δυνάμει του παρόντος κανονισμού και
το είδος του σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, αν πρόκειται για
βραχυπρόθεσμο ή πρότυπο ΑΚΧΑ, ο διαχειριστής του και η αρμόδια
αρχή του ΑΚΧΑ. Το μητρώο καθίσταται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική
μορφή.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης άδειας σε ΑΚΧΑ τα οποία είναι ΟΕΕ
1.
ΟΕΕ εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ μόνο αν η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ
εγκρίνει την αίτηση που έχει υποβάλει ΔΟΕΕ ήδη εγκεκριμένος δυνάμει
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τη διαχείριση του AKXA που είναι ΟΕΕ
και επίσης αν εγκρίνει τον κανονισμό κεφαλαίου και την εκλογή του
θεματοφύλακα.
2.
Κατά την υποβολή της αίτησης για τη διαχείριση του ΑΚΧΑ που
είναι ΟΕΕ ο εγκεκριμένος ΔΟΕΕ παρέχει στην αρμόδια αρχή του
ΑΚΧΑ τα εξής:
α) τη γραπτή συμφωνία με τον θεματοφύλακα·
β) πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων
για το χαρτοφυλάκιο και τη διαχείριση κινδύνων και τη διοίκηση
όσον αφορά τον ΟΕΕ·
γ) πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, το προφίλ κιν
δύνου και άλλα χαρακτηριστικά των AKXA που είναι ΟΕΕ τα οποία
ο ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ή σκοπεύει να διαχειριστεί.

02017R1131 — EL — 01.01.2019 — 001.001 — 7
▼B
Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή
του ΔΟΕΕ διευκρινίσεις και πληροφορίες για τα έγγραφα που αναφέ
ρονται στο πρώτο εδάφιο ή βεβαίωση για το αν το ΑΚΧΑ εμπίπτει
στην άδεια διαχείρισης του ΔΟΕΕ. Η αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ υπο
χρεούται να απαντήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών από το αίτημα.
3.
Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις στα έγγραφα της παραγρά
φου 2 κοινοποιούνται αμελλητί από τον ΔΟΕΕ στην αρμόδια αρχή του
ΑΚΧΑ.
4.
Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ απορρίπτει την αίτηση του ΔΟΕΕ
μόνο στην περίπτωση που ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
α) ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό·
β) ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται με την οδηγία 2011/61/ΕΕ·
γ) ο ΔΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή του να διαχει
ρίζεται ΑΚΧΑ·
δ) ο ΔΟΕΕ δεν έχει υποβάλει τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρά
γραφο 2.
Πριν από την απόρριψη αίτησης η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ συνεννο
είται με την αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ.
5.
Η έγκριση ενός ΟΕΕ ως ΑΚΧΑ δεν υπόκειται σε απαίτηση ο
ΟΕΕ να βρίσκεται υπό διαχείριση ΔΟΕΕ με άδεια λειτουργίας στο
κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ ούτε σε απαίτηση ο ΔΟΕΕ να συνε
χίσει ή να αναθέσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες στο κράτος μέλος
καταγωγής του ΟΕΕ.
6.
Εντός δύο μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης ο ΔΟΕΕ
ενημερώνεται για τη χορήγηση ή την απόρριψη της άδειας του ΟΕΕ
ως ΑΚΧΑ.
7.
Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας ενός
ΟΕΕ ως ΑΚΧΑ εάν ο νόμος απαγορεύει σε ΟΕΕ να προωθεί στην
αγορά μερίδια ή μετοχές του στο κράτος μέλος καταγωγής του.

Άρθρο 6
Χρήση της ονομασίας «ΑΚΧΑ»
1.
ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ χρησιμοποιούν την ονομασία «αμοιβαίο κεφάλαιο
της χρηματαγοράς» ή «ΑΚΧΑ» σε σχέση με την ίδια την ύπαρξή τους
ή τα μερίδια ή τις μετοχές που εκδίδουν μόνον όταν οι ΟΣΕΚΑ ή οι
ΟΕΕ έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ δεν χρησιμοποιεί παραπλανητική ή ανακριβή ονομασία
που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι είναι AKXA, εκτός εάν έχει
εγκριθεί ως ΑΚΧΑ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ δεν έχει χαρακτηριστικά ουσιαστικώς παρεμφερή με
αυτά του άρθρου 1 παράγραφος 1, εκτός εάν έχει εγκριθεί ως ΑΚΧΑ
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
2.
Η χρήση της ονομασίας «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς»,
«ΑΚΧΑ» ή άλλης ονομασίας που υποδηλώνει ότι ένας ΟΣΕΚΑ ή ένας
ΟΕΕ είναι ΑΚΧΑ συνεπάγεται τη χρήση του σε οποιαδήποτε εξωτερικά
έγγραφα, ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις, δηλώσεις, διαφημίσεις, ανακοι
νώσεις, επιστολές ή οποιοδήποτε άλλο υλικό απευθύνεται ή προορίζεται
για διανομή σε υποψήφιους επενδυτές, μεριδιούχους, μετόχους ή αρμό
διες αρχές, σε γραπτή, προφορική, ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη
μορφή.
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Άρθρο 7
Ισχύοντες κανόνες
1.
Το ΑΚΧΑ και ο διαχειριστής του τηρούν πάντα τον παρόντα
κανονισμό.
2.
Το ΑΚΧΑ που είναι ΟΣΕΚΑ και ο διαχειριστής του AKXA
τηρούν πάντα τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν ορί
ζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.
3.
Το ΑΚΧΑ που είναι ΟΕΕ και ο διαχειριστής του AKXA τηρούν
πάντα τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εκτός εάν ορίζεται δια
φορετικά στον παρόντα κανονισμό.
4.
Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και για οποιαδήποτε απώλεια
ή ζημία απορρέουσα από τη μη τήρηση του παρόντος κανονισμού.
5.
Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει ΑΚΧΑ να εφαρμόσουν επεν
δυτικά όρια αυστηρότερα του παρόντος κανονισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Υποχρεώσεις σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των ΑΚΧΑ
Ενότητα I
Γενικοί

κανόνες

και επιλέξιμα
στοιχεία

περιουσιακά

Άρθρο 8
Γενικές αρχές
1.
Όταν ΑΚΧΑ περιλαμβάνει πλείονα επενδυτικά τμήματα, κάθε
τμήμα θεωρείται χωριστό ΑΚΧΑ για τους σκοπούς των κεφαλαίων II
έως VII.
2.
Τα ΑΚΧΑ που εγκρίνονται ως ΟΣΕΚΑ δεν υπόκεινται στις υπο
χρεώσεις επενδυτικής πολιτικής των ΟΣΕΚΑ που καθορίζονται στα
άρθρα 49 έως 50α, στο άρθρο 51 παράγραφος 2, και στα άρθρα 52
έως 57 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά
στον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 9
Επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία
1.
Ένα ΑΚΧΑ επενδύει μόνο σε μία ή περισσότερες από τις ακό
λουθες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και
μόνον υπό τους όρους του παρόντος κανονισμού:
α) μέσα της χρηματαγοράς, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομι
κών μέσων που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα χωριστά ή από
κοινού από την Ένωση, από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές
διοικήσεις των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε
ων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας,
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρό
τησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της
Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ
ξης, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή οποιοδήποτε άλλο
σχετικό διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στον
οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·
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β) επιλέξιμες τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα προερχόμενα από
τιτλοποίηση (ABCP)·
γ) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα·
δ) χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα·
ε)

συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης οι οποίες πληρούν τους
όρους του άρθρου 14·

στ) συμφωνίες επαναγοράς οι οποίες πληρούν τους όρους του άρθρου
15·
ζ)
2.

μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ.
Ένα ΑΚΧΑ δεν αναλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία πλην αυτών της παραγράφου 1·
β) ανοικτή πώληση οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα μέσα: μέσων της
χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεων, ABCP και μεριδίων ή μετοχών
άλλων AKXA·
γ) άμεση ή έμμεση έκθεση σε μετοχές ή εμπορεύματα, μεταξύ άλλων
μέσω παραγώγων, πιστοποιητικών που τα εκπροσωπούν, δεικτών
που βασίζονται σε αυτά ή οποιουδήποτε άλλου μέσου που θα μπο
ρούσε να τα εκθέσει σε αυτά·
δ) σύναψη συμφωνιών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή οποι
ασδήποτε άλλης συμφωνίας που θα επιβάρυνε τα περιουσιακά στοι
χεία του ΑΚΧΑ·
ε) δανειοληψία και δανειοδοσία μετρητών.
3.
Ένα ΑΚΧΑ μπορεί να κατέχει δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα
σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
Άρθρο 10
Επιλέξιμα μέσα της χρηματαγοράς
1.
Ένα μέσο της χρηματαγοράς είναι επιλέξιμο προς επένδυση από
ΑΚΧΑ αν πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες των μέσων της χρηματαγοράς
που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α), β), γ) ή
η) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
β) παρουσιάζει ένα από τα ακόλουθα εναλλακτικά χαρακτηριστικά:
i) έχει νόμιμη λήξη 397 ή λιγότερων ημερών κατά την έκδοσή του·
ii) έχει εναπομένουσα διάρκεια 397 ή λιγότερων ημερών·
γ) ο εκδότης και η ποιότητα του μέσου της χρηματαγοράς έχουν λάβει
ευνοϊκή αξιολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 22·
δ) όταν AKXA επενδύει σε τιτλοποίηση ή σε ABCP, υπόκειται στις
απαιτήσεις του άρθρου 11.
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β), τα πρότυπα
ΑΚΧΑ επιτρέπεται επίσης να επενδύουν σε μέσα της χρηματαγοράς με
εναπομένουσα διάρκεια μέχρι την ημερομηνία νόμιμης εξαγοράς μικρό
τερη ή ίση των δύο ετών, εφόσον ο χρόνος που απομένει μέχρι την
επόμενη ημερομηνία επαναφοράς των επιτοκίων είναι 397 ημέρες ή
λιγότερος. Για τον σκοπό αυτό, τα μέσα της χρηματαγοράς κυμαινόμε
νου επιτοκίου και τα μέσα της χρηματαγοράς σταθερού επιτοκίου που
αντισταθμίζονται από συμφωνία ανταλλαγής επαναφέρονται σε επιτόκιο
ή δείκτη επιτοκίου της χρηματαγοράς.
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3.
Η παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν εφαρμόζεται σε μέσα της χρη
ματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ένωση, την
κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρω
παϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρη
ματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Άρθρο 11
Επιλέξιμες τιτλοποιήσεις και ABCP
1.
Τόσο η τιτλοποίηση όσο και το ABCP θεωρούνται επιλέξιμα για
επενδύσεις από AKXA εφόσον η τιτλοποίηση ή το ABCP διαθέτει
επαρκή ρευστότητα, έχει λάβει ευνοϊκή αξιολόγηση σύμφωνα με τα
άρθρα 19 έως 22 και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι τιτλοποίηση κατά την έννοια του άρθρου 13 του κατ' εξουσιο
δότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής (1)·
β) είναι ABCP που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο προγράμματος ABCP και:
i)

υποστηρίζεται πλήρως από ρυθμιζόμενο πιστωτικό ίδρυμα το
οποίο καλύπτει όλους τους κινδύνους ρευστότητας, τους πιστω
τικούς κινδύνους και οποιονδήποτε ουσιαστικό κίνδυνο απομεί
ωσης, καθώς και τα τρέχοντα έξοδα συναλλαγής και τα τρέ
χοντα γενικότερα έξοδα του προγράμματος που αφορούν το
ABCP, εφόσον είναι αναγκαίο για να εγγυηθεί στον επενδυτή
την πλήρη καταβολή οποιουδήποτε ποσού στο πλαίσιο του
ABCP·

ii) δεν αποτελεί επανατιτλοποίηση, και τα υποκείμενα ανοίγματα
στην τιτλοποίηση στο επίπεδο κάθε συναλλαγής ABCP δεν περι
λαμβάνουν καμία θέση τιτλοποίησης·
iii) δεν περιλαμβάνει συνθετική τιτλοποίηση όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 242 σημείο 11) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
▼M1
γ) είναι μια απλή, διαφανής και τυποποιημένη (STS) τιτλοποίηση, όπως
προσδιορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στα άρθρα 20, 21 και 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ή ένα STS
ABCP, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋ
ποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 24, 25 και 26 του εν λόγω του
κανονισμού.
▼B
2.
Ένα βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ μπορεί να επενδύει στις τιτλοποι
ήσεις ή στα ABCP της παραγράφου 1, εφόσον πληρούται οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:
(1) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης
Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστω
τικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου
για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή,
διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των
οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 347 της 28.12.2017,
σ. 35).
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α) η νόμιμη διάρκεια κατά την έκδοση των τιτλοποιήσεων που αναφέ
ρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) είναι δύο έτη ή λιγότερο και ο
χρόνος που απομένει μέχρι την επόμενη ημερομηνία επανακαθορι
σμού του επιτοκίου είναι 397 ημέρες ή λιγότερο·
β) η νόμιμη διάρκεια κατά την έκδοση ή η εναπομένουσα διάρκεια των
τιτλοποιήσεων ή των ABCP που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχεία β) και γ) είναι 397 ημέρες ή λιγότερο·
γ) οι τιτλοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και
γ) είναι μέσα με απόσβεση και έχουν ΣΜΔΖ δύο έτη ή λιγότερο.
3.
Ένα πρότυπο ΑΚΧΑ μπορεί να επενδύει στις τιτλοποιήσεις ή στα
ABCP που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον πληρούται οποι
αδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:
α) η νόμιμη διάρκεια κατά την έκδοση ή η εναπομένουσα διάρκεια των
τιτλοποιήσεων και των ABCP που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχεία α), β) και γ) είναι δύο έτη ή λιγότερο και ο χρόνος που
απομένει μέχρι την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του επι
τοκίου είναι 397 ημέρες ή λιγότερο·
β) οι τιτλοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και
γ) είναι μέσα με απόσβεση και έχουν ΣΜΔΖ δύο έτη ή λιγότερο.
4.
Η Επιτροπή εκδίδει, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού για τιτλοποιήσεις STS, κατ'
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 45 για την τροποποίηση
του παρόντος άρθρου μέσω της εισαγωγής διασταυρούμενης παραπομ
πής στα κριτήρια εντοπισμού των τιτλοποιήσεων STS και των ABCP
στις αντίστοιχες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Η τροποποίηση
αρχίζει να ισχύει το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης
ισχύος της εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξης ή από την ημερομηνία
έναρξης εφαρμογής των αντίστοιχων διατάξεων του προτεινόμενου
κανονισμού για τιτλοποιήσεις STS, ανάλογα με το ποια ημερομηνία
είναι μεταγενέστερη.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, τα κριτήρια εντοπισμού των
τιτλοποιήσεων STS και των ABCP περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακό
λουθα:
α) απαιτήσεις σχετικά με την απλότητα της τιτλοποίησης, συμπεριλαμ
βανομένων του χαρακτήρα της ως τιτλοποίησης μέσω πραγματικής
πώλησης και της τήρησης των προτύπων που αφορούν την αναδοχή
των ανοιγμάτων·
β) απαιτήσεις σχετικά με την τυποποίηση της τιτλοποίησης, συμπερι
λαμβανομένων απαιτήσεων διατήρησης κινδύνου·
γ) απαιτήσεις σχετικά με τη διαφάνεια της τιτλοποίησης, συμπεριλαμ
βανομένης της παροχής πληροφοριών σε δυνητικούς επενδυτές·
δ) για τα ABCP, επιπροσθέτως των στοιχείων α), β) και γ), απαιτήσεις
που αφορούν τον χορηγό και τη στήριξη του προγράμματος ABCP
από τον χορηγό.
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Άρθρο 12
Επιλέξιμες καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Κατάθεση σε πιστωτικό ίδρυμα είναι επιλέξιμη για επένδυση από
ΑΚΧΑ υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋ
ποθέσεις:
α) η κατάθεση είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση ή είναι δυνατόν να
αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή·
β) η κατάθεση καθίσταται ληξιπρόθεσμη το πολύ σε 12 μήνες·
γ) το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος
ή, αν το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε τρίτη
χώρα, υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται
ισοδύναμοι εκείνων του ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με τη διαδι
κασία που ορίζεται στο άρθρο 107 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Άρθρο 13
Επιλέξιμα χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα
Παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο είναι επιλέξιμο για επένδυση από
ένα ΑΚΧΑ εάν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη
αγορά όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α), β) ή
γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή αν είναι εξωχρηματιστηριακό παράγωγο
και υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το υποκείμενο του παράγωγου μέσου αποτελείται από τα επιτόκια,
τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, νομίσματα ή δείκτες που εκπροσω
πούν μία από τις εν λόγω κατηγορίες·
β) το παράγωγο μέσο εξυπηρετεί μόνο τον σκοπό της αντιστάθμισης
της διάρκειας και των κινδύνων επιτοκίου και συναλλαγματικής
ισοτιμίας που ενυπάρχουν σε άλλες επενδύσεις του ΑΚΧΑ·
γ) οι αντισυμβαλλόμενοι σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
είναι ιδρύματα υποκείμενα σε προληπτική ρύθμιση και εποπτεία και
ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή
του ΑΚΧΑ·
δ) τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται σε καθημερινή αξιό
πιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και μπορούν να πωλούνται, να
ρευστοποιούνται ή να ακυρώνονται με αντισταθμιστική πράξη ανά
πάσα στιγμή και σε δίκαιη τιμή ύστερα από πρωτοβουλία του
ΑΚΧΑ.

Άρθρο 14
Επιλέξιμες συμφωνίες επαναγοράς
Η συμφωνία επαναγοράς είναι επιλέξιμη από τα ΑΚΧΑ όταν πληρού
νται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) χρησιμοποιείται προσωρινώς, το πολύ για επτά εργάσιμες ημέρες,
μόνο για διαχείριση ρευστότητας και όχι για επενδυτικούς σκοπούς
διαφορετικούς από εκείνους του στοιχείου γ)·

02017R1131 — EL — 01.01.2019 — 001.001 — 13
▼B
β) ο αντισυμβαλλόμενος ο οποίος λαμβάνει τα στοιχεία ενεργητικού
που μεταβιβάζει το ΑΚΧΑ ως εξασφάλιση στο πλαίσιο της συμφω
νίας επαναγοράς απαγορεύεται να πωλεί, να επενδύει, να δεσμεύει ή
άλλως να μεταβιβάζει τα εν λόγω στοιχεία χωρίς την προηγούμενη
συγκατάθεση του ΑΚΧΑ·
γ) τα μετρητά που λαμβάνει το ΑΚΧΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας
επαναγοράς μπορούν:
i) να τοποθετούνται σε καταθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 50 παρά
γραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ· ή
ii) να επενδύονται στα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο
άρθρο 15 παράγραφος 6, αλλά δεν επενδύονται με άλλον τρόπο
στα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο
9, δεν μεταβιβάζονται και δεν επαναχρησιμοποιούνται με άλλον
τρόπο·
δ) τα μετρητά που λαμβάνει το ΑΚΧΑ ως τμήμα της συμφωνίας επα
ναγοράς δεν υπερβαίνουν το 10 % των περιουσιακών του στοιχείων·
ε) το ΑΚΧΑ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα
στιγμή με προειδοποίηση το πολύ δύο εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 15
Επιλέξιμες συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης
1.
Η συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης είναι επιλέξιμη από
ΑΚΧΑ εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ΑΚΧΑ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα
στιγμή κατόπιν προειδοποίησης το πολύ δύο εργάσιμων ημερών·
β) η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν στο
πλαίσιο της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης είναι ανά πάσα
στιγμή τουλάχιστον ίση με την αξία των μετρητών που καταβλήθη
καν.
2.
Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνει το ΑΚΧΑ ως μέρος της
συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης είναι μέσα της χρηματαγοράς τα
οποία πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10.
Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνει το ΑΚΧΑ ως μέρος της συμ
φωνίας αγοράς και επαναπώλησης δεν πωλούνται, επανεπενδύονται,
δεσμεύονται ή άλλως μεταβιβάζονται.
3.
Τιτλοποιήσεις και ABCP δεν λαμβάνονται από το ΑΚΧΑ ως
μέρος της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης.
4.
Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνει ένα ΑΚΧΑ ως μέρος της
συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης είναι επαρκώς διαφοροποιημένα
με μέγιστη έκθεση σε έναν συγκεκριμένο εκδότη της τάξης του 15 %
της ΚΑΕ του ΑΚΧΑ, εκτός αν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία έχουν
τη μορφή μέσων της χρηματαγοράς που πληρούν τις απαιτήσεις του
άρθρου 17 παράγραφος 7. Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία που λαμ
βάνει ένα ΑΚΧΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλη
σης εκδίδονται από φορέα ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τον αντι
συμβαλλόμενο και δεν αναμένεται να εμφανίσει υψηλή συσχέτιση με
την απόδοση του αντισυμβαλλομένου.
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5.
ΑΚΧΑ που συνάπτει συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης δια
σφαλίζει ότι είναι σε θέση να αποσύρει ανά πάσα στιγμή το συνολικό
ποσό των μετρητών είτε σε δεδουλευμένη βάση είτε εφαρμόζοντας τη
μέθοδο της αποτίμησης σε αγοραίες τιμές. Όταν τα μετρητά μπορούν να
αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή με αποτίμηση σε αγοραίες τιμές, η αξία
της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης βάσει των τιμών της αγοράς
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ΚΑΕ του ΑΚΧΑ.

6.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
ένα ΑΚΧΑ μπορεί να λαμβάνει ως μέρος συμφωνίας αγοράς και επα
ναπώλησης ρευστές κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς πλην εκείνων
που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10, εφόσον αυτά
τα περιουσιακά στοιχεία πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ένωση, από κεντρική αρχή
ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά
πεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχα
νισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστω
τικής Σταθερότητας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει ευνοϊκή
αξιολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 22·

β) έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κεντρική αρχή ή κεντρική
τράπεζα τρίτης χώρας, εφόσον έχουν λάβει ευνοϊκή αξιολόγηση
σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 22.

Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται ως μέρος της συμφωνίας
αγοράς και επαναπώλησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου αποκαλύπτονται σε επενδυτές ΑΚΧΑ σύμφωνα με το
άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου (1).

Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται ως μέρος της συμφωνίας
αγοράς και επαναπώλησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 17 παράγραφος 7.

7.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδό
τηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 45 με σκοπό να συμπληρώσει τον
παρόντα κανονισμό καθορίζοντας ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες ρευ
στότητας που ισχύουν για τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται
στην παράγραφο 6 και ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις πιστοληπτι
κής ποιότητας που εφαρμόζονται στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέ
ρονται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.

Για τους σκοπούς αυτούς, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την έκθεση που
αναφέρεται στο άρθρο 509 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013.

Η Επιτροπή εγκρίνει την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται
στο πρώτο εδάφιο το αργότερο στις 21 Ιανουαρίου 2018.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρη
ματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).
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Άρθρο 16
Επιλέξιμα μερίδια ή μετοχές AKXA
1.
Ένα ΑΚΧΑ μπορεί να αγοράσει τα μερίδια ή τις μετοχές οποι
ουδήποτε άλλου ΑΚΧΑ (ΑΚΧΑ-στόχος) υπό τον όρο ότι πληρούνται
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν μπορεί περισσότερο από το 10 % των περιουσιακών στοιχείων
του ΑΚΧΑ-στόχου, σύμφωνα με τον κανονισμό κεφαλαίου ή τις
καταστατικές πράξεις του, να επενδυθεί συνολικά σε μερίδια ή μετο
χές άλλων ΑΚΧΑ·
β) το ΑΚΧΑ-στόχος δεν κατέχει μερίδια ή μετοχές στο ΑΚΧΑ-αγορα
στή.
Ένα ΑΚΧΑ του οποίου έχουν αγοραστεί μετοχές και μερίδια δεν επεν
δύει στο AKXA-αγοραστή καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την
οποία το AKXA-αγοραστής κατέχει σε αυτό μερίδια ή μετοχές.
2.
Ένα ΑΚΧΑ μπορεί να αγοράσει τα μερίδια ή τις μετοχές άλλου
ΑΚΧΑ εφόσον δεν έχει επενδυθεί περισσότερο από το 5 % των περι
ουσιακών του στοιχείων σε μερίδια και μετοχές ενός μόνο ΑΚΧΑ.
3.
Ένα ΑΚΧΑ δεν μπορεί συνολικά να επενδύει περισσότερο από το
17,5 % των περιουσιακών του στοιχείων σε μερίδια ή μετοχές άλλων
AKXA.
4.
Μερίδια ή μετοχές άλλων AKXA είναι επιλέξιμα για επένδυση
από ΑΚΧΑ εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ΑΚΧΑ-στόχος έχει εγκριθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού·
β) αν το ΑΚΧΑ-στόχος τελεί υπό τη διαχείριση, είτε άμεσα είτε μέσω
διατάκτη, του ίδιου διαχειριστή με τον διαχειριστή του
AKXA-αγοραστή ή υπό τη διαχείριση οποιασδήποτε άλλης εται
ρείας με την οποία συνδέεται ο διαχειριστής του AKXA-αγοραστή
με κοινή διαχείριση ή κοινό έλεγχο ή με ουσιώδη άμεση ή έμμεση
διακράτηση, ο διαχειριστής του AKXA-στόχου ή η εν λόγω άλλη
εταιρεία απαγορεύεται να επιβάλλει τέλη εγγραφής ή προμήθειας
εξαγοράς για την επένδυση του ΑΚΧΑ-αγοραστή στα μερίδια ή
στις μετοχές του ΑΚΧΑ-στόχου·
γ) αν ένα ΑΚΧΑ επενδύει τουλάχιστον το 10 % των περιουσιακών του
στοιχείων σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ:
i) στο ενημερωτικό δελτίο του εν λόγω AKXA γνωστοποιείται το
μέγιστο επίπεδο των τελών διαχείρισης που μπορούν να επιβλη
θούν στο ίδιο το ΑΚΧΑ και στα άλλα ΑΚΧΑ στα οποία επεν
δύει· και
ii) στην ετήσια έκθεσή του αναφέρεται το μέγιστο ποσοστό των
τελών διαχείρισης που επιβάλλονται στο ίδιο το ΑΚΧΑ και
στα άλλα ΑΚΧΑ στα οποία επενδύει.
5.
Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για
ΑΚΧΑ το οποίο είναι ΟΕΕ που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο
5, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ΑΚΧΑ διατίθεται στο εμπόριο αποκλειστικά και μόνο μέσω
καθεστώτος αποταμίευσης εργαζομένων το οποίο διέπεται από το
εθνικό δίκαιο και έχει μόνο φυσικά πρόσωπα ως επενδυτές·
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β) το καθεστώς αποταμίευσης εργαζομένων που αναφέρεται στο στοι
χείο α) επιτρέπει απλώς στους επενδυτές να ανακτούν την επένδυσή
τους υπό περιοριστικούς όρους εξαγοράς που καθορίζονται στο
εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με τους οποίους οι εξαγορές μπορούν
να πραγματοποιούνται μόνο υπό ορισμένες συνθήκες που δεν συν
δέονται με τις εξελίξεις της αγοράς.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου,
ένα ΑΚΧΑ που είναι ΟΣΕΚΑ που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο
4 παράγραφος 2, μπορεί να αποκτά μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ
σύμφωνα με το άρθρο 55 ή το άρθρο 58 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ΑΚΧΑ διατίθεται στο εμπόριο αποκλειστικά και μόνο μέσω
καθεστώτος αποταμίευσης εργαζομένων το οποίο διέπεται από το
εθνικό δίκαιο και έχει μόνο φυσικά πρόσωπα ως επενδυτές·
β) το καθεστώς αποταμίευσης εργαζομένων που αναφέρεται στο στοι
χείο α) επιτρέπει απλώς στους επενδυτές να ανακτούν την επένδυσή
τους υπό περιοριστικούς όρους εξαγοράς που καθορίζονται στο
εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με τους οποίους οι εξαγορές μπορούν
να πραγματοποιούνται μόνο υπό ορισμένες συνθήκες που δεν συν
δέονται με τις εξελίξεις της αγοράς.
6.
Τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ μπορούν να επενδύουν μόνο σε μερί
δια ή μετοχές άλλων βραχυπρόθεσμων ΑΚΧΑ.
7.
Τα πρότυπα ΑΚΧΑ μπορούν να επενδύουν σε μερίδια ή μετοχές
βραχυπρόθεσμων ΑΚΧΑ και πρότυπων ΑΚΧΑ.

Ενότητα ΙΙ
Διατάξεις για τις επενδυτικές πολιτικές
Άρθρο 17
Διαφοροποίηση
1.

Ένα ΑΚΧΑ δεν επενδύει:

α) άνω του 5 % των περιουσιακών του στοιχείων σε μέσα της χρημα
ταγοράς, τιτλοποιήσεις και ABCP που εκδίδονται από τον ίδιο
φορέα·
β) άνω του 10 % των περιουσιακών του στοιχείων σε καταθέσεις στο
ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός εάν η δομή του τραπεζικού τομέα του
κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το AKXA χαρακτη
ρίζεται από έλλειψη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλε
σμα να μην ικανοποιείται η απαίτηση διαφοροποίησης, και δεν είναι
οικονομικά εφικτό για το AKXA να πραγματοποιεί καταθέσεις σε
άλλο κράτος μέλος, οπότε έως και 15 % των περιουσιακών του
στοιχείων μπορεί να κατατίθεται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), τα ΑΚΧΑ
κυμαινόμενης ΚΑΕ μπορούν να επενδύουν έως το 10 % των περιου
σιακών τους στοιχείων σε μέσα της χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεις και
ABCP που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, εφόσον η συνολική
αξία αυτών των μέσων χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεων και ABCP που
κατέχουν τα ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ σε κάθε εκδοτικό φορέα στον
οποίο επενδύουν άνω του 5 % των περιουσιακών τους στοιχείων δεν
υπερβαίνει το 40 % της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων.
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3.
Μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση πράξης
που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 το σύνολο όλων των
ανοιγμάτων σε τιτλοποιήσεις και ABCP του AKXA δεν υπερβαίνει
το 15 % των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ.
Από την ημερομηνία εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 το σύνολο όλων των ανοιγ
μάτων του ΑΚΧΑ σε τιτλοποιήσεις και ABCP δεν υπερβαίνει το 20 %
των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ, όπου έως το 15 % των περι
ουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ μπορεί να επενδύεται σε τιτλοποιήσεις
και ABCP που δεν πληρούν τα κριτήρια εντοπισμού των τιτλοποιήσεων
STS και των ABCP.
4.
Η συνολική έκθεση σε κίνδυνο στον ίδιο αντισυμβαλλόμενο του
ΑΚΧΑ που προκύπτει από συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παρά
γωγα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13
δεν υπερβαίνει το 5 % των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ.
5.
Το συνολικό ποσό των μετρητών που παρέχονται στον ίδιο αντι
συμβαλλόμενο του ΑΚΧΑ σε συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης δεν
υπερβαίνει το 15 % των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ.
6.
Παρά τα επιμέρους όρια των παραγράφων 1 και 4, το ΑΚΧΑ δεν
συνδυάζει, εάν αυτό θα οδηγούσε σε επενδύσεις άνω του 15 % των
περιουσιακών του στοιχείων στον ίδιο οργανισμό, οποιαδήποτε από τα
ακόλουθα:
α) επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεις και ABCP που
εκδίδονται από τον εν λόγω οργανισμό·
β) καταθέσεις στον εν λόγω οργανισμό·
γ) εξωχρηματιστηριακά χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα που ενέ
χουν κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου για έκθεση στον εν λόγω οργανι
σμό.
Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση διαφοροποίησης που προβλέπεται
στο πρώτο εδάφιο, εάν η δομή της χρηματοπιστωτικής αγοράς του
κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το AKXA δεν έχει
επαρκή βιώσιμα πιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα να μην ικανοποι
είται η εν λόγω απαίτηση διαφοροποίησης, και εάν δεν είναι οικονομικά
εφικτό για το AKXA να χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε
άλλο κράτος μέλος, το AKXA μπορεί να συνδυάζει τα είδη επενδύσεων
που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ) για επενδύσεις που δεν υπερ
βαίνουν το 20 % των περιουσιακών του στοιχείων στον ίδιο φορέα.
7.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), η αρμόδια
αρχή ενός ΑΚΧΑ μπορεί να επιτρέπει σε ΑΚΧΑ να επενδύει σύμφωνα
με την αρχή της διασποράς κινδύνου μέχρι το 100 % των περιουσιακών
του στοιχείων σε διάφορα μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή
είναι εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από την Ένωση, από τις εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών μελών ή τις κεντρικές
τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τρά
πεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπι
στωτικής Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης
χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανα
συγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου
της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ
ξης, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό
διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στον οποίο ανήκει ένα ή
περισσότερα κράτη μέλη.
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Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακό
λουθες προϋποθέσεις:
α) το ΑΚΧΑ κατέχει μέσα της χρηματαγοράς από τουλάχιστον έξι
διαφορετικές εκδόσεις από τον εκδότη·
β) το ΑΚΧΑ περιορίζει τις επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς από
την ίδια έκδοση στο ανώτατο όριο του 30 % των περιουσιακών του
στοιχείων·
γ) το ΑΚΧΑ κάνει ρητή μνεία στον κανονισμό κεφαλαίου ή στις κατα
στατικές πράξεις του όλων των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο
διοικήσεων, ιδρυμάτων και οργανισμών που εκδίδουν ή εγγυώνται
ατομικώς ή αλληλεγγύως μέσα της χρηματαγοράς στα οποία προτί
θεται να επενδύσει περισσότερο από το 5 % των περιουσιακών του
στοιχείων·
δ) το ΑΚΧΑ περιλαμβάνει εμφανή δήλωση στο ενημερωτικό δελτίο
του και στις ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης εφιστώντας την
προσοχή στη χρήση της παρέκκλισης αυτής και υποδεικνύοντας
όλες τις διοικήσεις, όλα τα ιδρύματα και όλους τους οργανισμούς
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο οι οποίοι εκδίδουν ή εγγυώνται
ατομικώς ή αλληλεγγύως μέσα της χρηματαγοράς στα οποία προτί
θεται να επενδύσει περισσότερο από το 5 % των περιουσιακών του
στοιχείων.
8.
Παρά τα επιμέρους όρια της παραγράφου 1, ένα AKXA δεν μπο
ρεί να επενδύει περισσότερο από το 10 % των περιουσιακών του στοι
χείων σε ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει
την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος και υπόκειται διά νόμου σε
ειδικό κρατικό έλεγχο που αποβλέπει στην προστασία των ομολογιού
χων αυτών. Συγκεκριμένα, τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση
αυτών των ομολογιών επενδύονται σύμφωνα με τον νόμο σε περιου
σιακά στοιχεία τα οποία, καθ' όλο το διάστημα ισχύος των ομολογιών,
μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ομολογίες
και τα οποία, σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη, θα χρησιμοποι
ηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου
και για την καταβολή των δεδουλευμένων τόκων.
Όταν ένα AKXA επενδύει άνω του 5 % των περιουσιακών του στοι
χείων στις ομολογίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και έχουν
εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων
δεν υπερβαίνει το 40 % της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του
AKXA.
9.
Παρά τα επιμέρους όρια που θέτει η παράγραφος 1, ένα ΑΚΧΑ
δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20 % των περιουσιακών
του στοιχείων σε ομολογίες που εκδίδονται από το ίδιο πιστωτικό
ίδρυμα εάν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10
παράγραφος 1 στοιχείο στ) ή στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, συμπεριλαμβανομέ
νων ενδεχόμενων επενδύσεων στα περιουσιακά του στοιχεία που ανα
φέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.
Όταν ένα AKXA επενδύει άνω του 5 % των περιουσιακών του στοι
χείων στις ομολογίες του πρώτου εδαφίου οι οποίες έχουν εκδοθεί από
τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν υπερβαίνει
το 60 % της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του AKXA, συμπερι
λαμβανομένων ενδεχόμενων επενδύσεων στα περιουσιακά στοιχεία που
αναφέρονται στην παράγραφο 8, τηρουμένων των ορίων που ορίζονται
σε αυτήν.
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10.
Εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στην ίδια ομάδα για τους
σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, κατά την οδηγία 2013/34/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) ή σύμφωνα με
τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως
ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων των παραγράφων 1
έως 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18
Συγκέντρωση
1.
Το ΑΚΧΑ δεν κατέχει περισσότερο από το 10 % των μέσων της
χρηματαγοράς, των τιτλοποιήσεων και των ABCP που εκδίδονται από
έναν μεμονωμένο φορέα.
2.
Το όριο της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την
κατοχή μέσων χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα
από την Ένωση, από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις
των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρω
παϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας,
την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το Διεθνές Νομισμα
τικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την
Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Διεθνών Δια
κανονισμών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα ή οργανισμό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Ενότητα ΙΙΙ
Πιστοληπτική
ποιότητα
μέσων
της
χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεων και ABCP
Άρθρο 19
Εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας
1.
Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ θεσπίζει και εφαρμόζει συστηματικώς
συνετή εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας
για τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων της
χρηματαγοράς, των τιτλοποιήσεων και των ABCP, λαμβάνοντας
υπόψη τον εκδότη του μέσου και τα χαρακτηριστικά του ίδιου του
μέσου.
2.
Ο διαχειριστής ΑΚΧΑ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που χρη
σιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της εσωτερικής διαδικασίας αξιολό
γησης της πιστοληπτικής ποιότητας είναι ποιοτικά επαρκείς, επικαιρο
ποιημένες και προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.
3.
Η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε συνετή, συστη
ματική και συνεχή μεθοδολογία αξιολόγησης. Η μεθοδολογία που χρη
σιμοποιείται επικυρώνεται από τον διαχειριστή ΑΚΧΑ με βάση τα
ιστορικά δεδομένα και τις εμπειρικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένου
ελέγχου εκ των υστέρων.
(1) Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013,
σ. 19).
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4.
Ο διαχειριστής ΑΚΧΑ εξασφαλίζει ότι η εσωτερική διαδικασία
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας συμμορφώνεται με όλες τις
ακόλουθες γενικές αρχές:
α) πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία συγκέντρωσης και
επικαιροποίησης των κατάλληλων πληροφοριών για τον εκδότη
και για τα χαρακτηριστικά του μέσου·
β) πρέπει να εγκρίνονται και να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για
να εξασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας
βασίζεται σε λεπτομερή ανάλυση των διαθέσιμων και κατάλληλων
πληροφοριών και περιλαμβάνει κάθε παράγοντα καθοριστικό για
την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη και την πιστοληπτική ποι
ότητα του μέσου·
γ) η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας
πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς και όλες οι αξιολογήσεις της
πιστοληπτικής ποιότητας πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον σε
ετήσια βάση·
δ) ενώ δεν πρέπει να υπάρχει μηχανιστική υπερεξάρτηση από εξωτε
ρικές αξιολογήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5α του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1060/2009, ο διαχειριστής ενός ΑΚΧΑ προβαίνει σε νέα
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας μέσου της χρηματαγοράς,
τιτλοποίησης και ABCP όταν υπάρχει ουσιώδης μεταβολή που θα
μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην υφιστάμενη αξιολόγηση του
μέσου·
ε)

η μεθοδολογία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας πρέπει να
επανεξετάζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση από τον διαχειριστή
AKXA για να διαπιστωθεί αν εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για
το τρέχον χαρτοφυλάκιο και τις εξωτερικές συνθήκες, και η επα
νεξέταση διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή του διαχειριστή του
AKXA. Αν ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ αντιληφθεί σφάλματα στη
μεθοδολογία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας ή στην
εφαρμογή της, τα διορθώνει αμέσως·

στ) όταν αλλάζουν η μεθοδολογία, τα πρότυπα ή οι βασικές παραδοχές
που χρησιμοποιούνται στην εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ποιότητας, ο διαχειριστής ΑΚΧΑ πρέπει να επανε
ξετάζει όλες τις σχετικές εσωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτι
κής ποιότητας το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 20
Εσωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας
1.
Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου
19 προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πιστοληπτική ποιότητα ενός
μέσου της χρηματαγοράς, τιτλοποίησης ή ABCP λαμβάνει ευνοϊκή
αξιολόγηση. Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανό
τητας εγγεγραμμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009 έχει παράσχει αξιολόγηση του εν λόγω μέσου
χρηματαγοράς, ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ μπορεί να λαμβάνει υπόψη
του αυτήν την αξιολόγηση και συμπληρωματικές πληροφορίες και ανα
λύσεις στην εσωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας, χωρίς
να βασίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε αυτές τις αξιολογήσεις
σύμφωνα με το άρθρο 5α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009.
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2.
Στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας λαμβάνονται
υπόψη τουλάχιστον οι εξής παράγοντες και γενικές αρχές:
α) η ποσοτικοποίηση του κινδύνου πιστοληπτικής ικανότητας του
εκδότη και του σχετικού κινδύνου αθέτησης των υποχρεώσεων
του εκδότη και του μέσου·
β) ποιοτικοί δείκτες σχετικά με τον εκδότη του μέσου, μεταξύ άλλων
και υπό το φως της μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κατάστασης της αγοράς·
γ) η βραχυπρόθεσμη φύση των μέσων της χρηματαγοράς·
δ) η κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων στην οποία εντάσσεται το
μέσο·
ε)

το είδος του εκδότη, με διάκριση τουλάχιστον των ακόλουθων
ειδών εκδοτών: εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών διοικήσεων,
χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών·

στ) για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα, ο λειτουργικός κίνδυνος
και ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου που ενέχει η δομημένη χρημα
τοπιστωτική συναλλαγή και, σε περίπτωση ανοίγματος σε τιτλοποι
ήσεις, ο πιστωτικός κίνδυνος του εκδότη, η δομή της τιτλοποίησης
και ο πιστωτικός κίνδυνος των υποκείμενων περιουσιακών στοι
χείων·
ζ)

το προφίλ ρευστότητας του μέσου.

Ο διαχειριστής ΑΚΧΑ μπορεί, εκτός από τους παράγοντες και τις γενι
κές αρχές της παρούσας παραγράφου, να λαμβάνει υπόψη προειδοποι
ήσεις και δείκτες όταν προσδιορίζει την πιστοληπτική ποιότητα ενός
από τα μέσα της χρηματαγοράς του άρθρου 17 παράγραφος 7.

Άρθρο 21
Τεκμηρίωση
1.
Ο διαχειριστής ΑΚΧΑ τεκμηριώνει την εσωτερική διαδικασία
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας του ταμείου και τις αξιολο
γήσεις της πιστοληπτικής ποιότητας. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει όλα
τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία σχεδιασμού και λειτουργίας της διαδικασίας αξιολόγη
σης της πιστοληπτικής ποιότητας, με τρόπο που να επιτρέπει στις
αρμόδιες αρχές να κατανοούν και να αξιολογούν την ορθότητα της
αξιολόγησης·
β) τη λογική και την ανάλυση που στηρίζουν την αξιολόγηση της
πιστοληπτικής ποιότητας καθώς και την επιλογή του διαχειριστή
του AKXA για τα κριτήρια και τη συχνότητα του ελέγχου της
αξιολόγησης·
γ) όλες τις σημαντικές μεταβολές στη διαδικασία εσωτερικής αξιολό
γησης της πιστοληπτικής ποιότητας και τις αιτίες αυτών των μετα
βολών·
δ) την οργάνωση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης της πιστο
ληπτικής ποιότητας και την εσωτερική δομή ελέγχου·
ε)

τα πλήρη εσωτερικά ιστορικά δεδομένα για την αξιολόγηση της
πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων, των εκδοτών και, κατά περί
πτωση, των αποδεκτών εγγυητών·
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στ) το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εσωτερική
διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας.
2.
O διαχειριστής AKXA φυλάσσει όλα τα έγγραφα που αναφέρο
νται στην παράγραφο 1 για τουλάχιστον τρεις πλήρεις ετήσιες λογιστι
κές περιόδους.
3.
Η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποι
ότητας περιγράφεται λεπτομερώς στον κανονισμό κεφαλαίου ή στις
καταστατικές πράξεις του ΑΚΧΑ και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 διατίθενται κατόπιν αιτήματος προς τις αρμόδιες
αρχές του ΑΚΧΑ και τις αρμόδιες αρχές του διαχειριστή του ΑΚΧΑ.

Άρθρο 22
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής
ποιότητας
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 45, για τη συμπλήρωση του παρόντος
κανονισμού, με σκοπό την αποσαφήνιση των ακόλουθων σημείων:
α) των κριτηρίων για την επικύρωση της μεθοδολογίας αξιολόγησης
της πιστοληπτικής ποιότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 19
παράγραφος 3·
β) των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ποσοτικοποίησης του
πιστωτικού κινδύνου και του σχετικού κινδύνου αθέτησης των υπο
χρεώσεων του εκδότη και του μέσου, όπως αναφέρονται στο άρθρο
20 παράγραφος 2 στοιχείο α)·
γ) των κριτηρίων για τον καθορισμό ποιοτικών δεικτών σχετικά με τον
εκδότη του μέσου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2
στοιχείο β)·
δ) της έννοιας της ουσιώδους μεταβολής κατά το άρθρο 19 παράγρα
φος 4 στοιχείο δ).

Άρθρο 23
Οργάνωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας
1.
H εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποι
ότητας εγκρίνεται από την ανώτατη διοίκηση, το διοικητικό συμβούλιο
και, εφόσον υφίσταται, την εποπτική λειτουργία του διαχειριστή ενός
ΑΚΧΑ.
Τα εν λόγω μέρη κατανοούν επαρκώς την εσωτερική διαδικασία αξιο
λόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας και τη μεθοδολογία που εφαρμό
ζει ο διαχειριστής ενός AKXA, όπως επίσης κατανοούν λεπτομερώς τις
σχετικές εκθέσεις.
2.
O διαχειριστής ενός AKXA υποβάλλει έκθεση στα μέρη που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σχετικά με το προφίλ πιστωτικού κιν
δύνου του AKXA, με βάση ανάλυση των εσωτερικών αξιολογήσεων
της πιστοληπτικής ποιότητας του AKXA. Η συχνότητα των εκθέσεων
εξαρτάται από τη σημασία και το είδος των πληροφοριών και είναι
τουλάχιστον ετήσια.
3.
Η ανώτατη διοίκηση εξασφαλίζει ότι η εσωτερική διαδικασία
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας λειτουργεί πάντοτε σωστά.
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Η ανώτατη διοίκηση ενημερώνεται τακτικά για την εκτέλεση των δια
δικασιών εσωτερικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας, τους
τομείς στους οποίους εντοπίστηκαν ελλείψεις, καθώς και την πορεία
των προσπαθειών και των δράσεων προς θεραπεία των δυσλειτουργιών.
4.
Οι εσωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ποιότητας και οι
περιοδικές αναθεωρήσεις τους από τον διαχειριστή ΑΚΧΑ δεν πραγμα
τοποιούνται από άτομα που ασκούν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου
ΑΚΧΑ ή είναι υπεύθυνα για αυτήν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Υποχρεώσεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων των ΑΚΧΑ
Άρθρο 24
Κανόνες χαρτοφυλακίου για βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ
1.
Ένα βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ συμμορφώνεται σε διαρκή βάση με
όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου:
α) το χαρτοφυλάκιό του πρέπει να έχει ΣΜΛ που δεν υπερβαίνει τις
60 ημέρες·
β) το χαρτοφυλάκιό του πρέπει να έχει ΣΜΔΖ που δεν υπερβαίνει τις
120 ημέρες, με την επιφύλαξη του δεύτερου και του τρίτου εδα
φίου·
γ) όσον αφορά τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας και τα
ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, τουλάχιστον το 10 %
των περιουσιακών τους στοιχείων πρέπει να αποτελείται από περι
ουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης, συμφωνίες αγοράς και
επαναπώλησης που μπορούν να τερματιστούν με προειδοποίηση
μίας εργάσιμης ημέρας ή μετρητά που μπορούν να αποσυρθούν
με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας. Τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμη
λής μεταβλητότητας και τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέ
ους δεν πρέπει να αγοράζουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός
περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης όταν η εν λόγω
αγορά έχει ως αποτέλεσμα το εν λόγω ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο
από το 10 % του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία
ημερήσιας ωρίμανσης·
δ) όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ, του
λάχιστον το 7,5 % των περιουσιακών στοιχείων του πρέπει να
αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης, συμ
φωνίες αγοράς και επαναπώλησης που μπορούν να τερματιστούν με
προηγούμενη προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας ή μετρητά που
μπορούν να αποσυρθούν με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας.
Τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ δεν πρέπει να αγο
ράζουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοι
χείων ημερήσιας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά έχει ως απο
τέλεσμα το εν λόγω ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 7,5 % του
χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης·
ε)

όσον αφορά τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας και τα
ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, τουλάχιστον το 30 %
των περιουσιακών στοιχείων τους πρέπει να αποτελείται από περι
ουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης, συμφωνίες αγοράς και
επαναπώλησης που μπορούν να τερματιστούν με προειδοποίηση
πέντε εργάσιμων ημερών ή μετρητά που μπορούν να αποσυρθούν
με προηγούμενη προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών. Τα
ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας και τα ΑΚΧΑ σταθερής
ΚΑΕ δημόσιου χρέους δεν πρέπει να αγοράζουν κανένα περιου
σιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων εβδομαδιαίας ωρί
μανσης, όταν η εν λόγω αγορά έχει ως αποτέλεσμα το εν λόγω
ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 30 % του χαρτοφυλακίου του
σε περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης·

02017R1131 — EL — 01.01.2019 — 001.001 — 24
▼B
στ) όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ, του
λάχιστον το 15 % των περιουσιακών στοιχείων τους πρέπει να
αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης,
συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης που μπορούν να τερματι
στούν με προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών ή μετρητά που
μπορούν να αποσυρθούν με προηγούμενη προειδοποίηση πέντε
εργάσιμων ημερών. Τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ δεν πρέπει να αγο
ράζουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοι
χείων εβδομαδιαίας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά έχει ως
αποτέλεσμα το εν λόγω ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το
15 % του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία εβδομαδι
αίας ωρίμανσης·
ζ)

για τον σκοπό του υπολογισμού που αναφέρεται στο στοιχείο ε), τα
περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος
7, τα οποία είναι άκρως ρευστοποιήσιμα και μπορούν να εξαγορα
στούν και να διακανονιστούν εντός μίας εργάσιμης ημέρας και τα
οποία έχουν εναπομένουσα διάρκεια έως 190 ημέρες, μπορούν επί
σης να περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας
ωρίμανσης ενός ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας και ενός
ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, σε ποσοστό που δεν
υπερβαίνει το 17,5 % των περιουσιακών στοιχείων του·

η) για τον σκοπό του υπολογισμού που αναφέρεται στο στοιχείο στ),
μέσα της χρηματαγοράς ή μερίδια ή μετοχές άλλων AKXA μπο
ρούν να περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας
ωρίμανσης βραχυπρόθεσμου ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ, σε ποσο
στό που δεν υπερβαίνει το 7,5 % των περιουσιακών στοιχείων του,
εφόσον μπορούν να εξαγοράζονται και να διακανονίζονται εντός
πέντε εργάσιμων ημερών.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, κατά τον
υπολογισμό της ΣΜΔΖ για τους τίτλους, περιλαμβανομένων των δομη
μένων χρηματοπιστωτικών μέσων, ένα βραχυπρόθεσμο AKXA βασίζει
τον υπολογισμό της ληκτότητας στην εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη
νόμιμη εξαγορά των μέσων. Ωστόσο, αν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο
εμπεριέχει δικαίωμα προαίρεσης για πώληση, ένα βραχυπρόθεσμο
ΑΚΧΑ μπορεί να βασίζει τον υπολογισμό της ληκτότητας στην ημερο
μηνία άσκησης του δικαιώματος πώλησης αντί για την εναπομένουσα
διάρκεια, αλλά μόνο εάν πληρούνται πάντα όλες οι ακόλουθες προϋπο
θέσεις:
i)

το δικαίωμα προαίρεσης για πώληση μπορεί να ασκηθεί ελεύθερα
από το βραχυπρόθεσμο AKXA κατά την ημερομηνία άσκησής του·

ii) η τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για πώληση παραμέ
νει παραπλήσια της αναμενόμενης τιμής του μέσου κατά την ημε
ρομηνία άσκησης·
iii) η στρατηγική επενδύσεων του βραχυπρόθεσμου ΑΚΧΑ υποδηλώνει
ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρε
σης κατά την ημερομηνία άσκησης.
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, κατά τον υπολογισμό της
ΣΜΔΖ για τιτλοποιήσεις και ABCP ένα βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ μπορεί,
αντίθετα με όσα προβλέπονται, στην περίπτωση μέσων με απόσβεση, να
βασίζει τον υπολογισμό της ληκτότητας σε ένα από τα ακόλουθα:
i) στο συμβατικό προφίλ απόσβεσης των εν λόγω μέσων·
ii) στο προφίλ απόσβεσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων
από τα οποία προέρχονται οι ταμειακές ροές για την εξαγορά
αυτών των μέσων.
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2.
Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων του παρόντος άρθρου, για λόγους
που εκφεύγουν του ελέγχου του ΑΚΧΑ ή ως αποτέλεσμα της άσκησης
δικαιωμάτων εγγραφής ή εξαγοράς, το εν λόγω ΑΚΧΑ υιοθετεί ως
πρωταρχικό στόχο τη διόρθωση της κατάστασης αυτής, λαμβάνοντας
δεόντως υπόψη του το συμφέρον των μεριδιούχων ή μετόχων του.
3.
Όλα τα ΑΚΧΑ που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισμού μπορούν να πάρουν τη μορφή βραχυπρόθεσμων
ΑΚΧΑ.

Άρθρο 25
Κανόνες χαρτοφυλακίου για πρότυπα ΑΚΧΑ
1.
Ένα πρότυπο ΑΚΧΑ συμμορφώνεται σε διαρκή βάση με όλες τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) το χαρτοφυλάκιό του πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή ΣΜΛ που δεν
υπερβαίνει τους έξι μήνες·
β) το χαρτοφυλάκιό του πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή ΣΜΔΖ που
δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, με την επιφύλαξη του δεύτερου και
του τρίτου εδαφίου·
γ) τουλάχιστον το 7,5 % των περιουσιακών στοιχείων του πρέπει να
αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης, συμ
φωνίες αγοράς και επαναπώλησης που μπορούν να τερματιστούν με
προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας ή μετρητά που μπορούν να
αποσυρθούν με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας. Ένα πρότυπο
ΑΚΧΑ δεν πρέπει να αγοράζει κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός
περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω
αγορά θα είχε ως αποτέλεσμα το εν λόγω ΑΚΧΑ να επενδύει λιγό
τερο από το 7,5 % του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία
ημερήσιας ωρίμανσης·
δ) τουλάχιστον το 15 % των περιουσιακών στοιχείων του πρέπει να
αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης,
συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης που μπορούν να τερματιστούν
με προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών ή μετρητά που μπορούν
να αποσυρθούν με προηγούμενη προειδοποίηση πέντε εργάσιμων
ημερών. Ένα πρότυπο ΑΚΧΑ δεν πρέπει να αγοράζει κανένα περι
ουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων εβδομαδιαίας ωρί
μανσης, όταν η εν λόγω αγορά θα είχε ως αποτέλεσμα το εν λόγω
ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 15 % του χαρτοφυλακίου του
σε περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης·
ε) για τον σκοπό του υπολογισμού που αναφέρεται στο στοιχείο δ),
μέσα της χρηματαγοράς ή μερίδια ή μετοχές άλλων AKXA μπορούν
να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού εβδομαδιαίας ωρίμαν
σης, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 7,5 % των περιουσιακών
στοιχείων του AKXA, εφόσον μπορούν να εξαγοράζονται και να
διακανονίζονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, κατά τον
υπολογισμό της ΣΜΔΖ για τίτλους, περιλαμβανομένων των δομημένων
χρηματοπιστωτικών μέσων, ένα πρότυπο AKXA βασίζει τον υπολογι
σμό της ληκτότητας στην εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη νόμιμη εξα
γορά των μέσων. Ωστόσο, όταν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο εμπεριέχει
δικαίωμα προαίρεσης για πώληση, ένα πρότυπο ΑΚΧΑ μπορεί να βασί
ζει τον υπολογισμό της ληκτότητας στην ημερομηνία άσκησης του
δικαιώματος πώλησης αντί για την εναπομένουσα διάρκεια, αλλά
μόνο εάν πληρούνται πάντα όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
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i)

το δικαίωμα προαίρεσης για πώληση μπορεί να ασκηθεί ελεύθερα
από το πρότυπο AKXA κατά την ημερομηνία άσκησής του·

ii) η τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για πώληση παραμέ
νει παραπλήσια της αναμενόμενης τιμής του μέσου κατά την ημε
ρομηνία άσκησης·
iii) η στρατηγική επενδύσεων του πρότυπου ΑΚΧΑ υποδηλώνει ότι
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης
κατά την ημερομηνία άσκησης.
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, κατά τον υπολογισμό της
ΣΜΔΖ για τιτλοποιήσεις και ABCP ένα πρότυπο ΑΚΧΑ μπορεί, αντί
θετα με όσα προβλέπονται, στην περίπτωση μέσων με απόσβεση, να
βασίζει τον υπολογισμό της ληκτότητας σε ένα από τα ακόλουθα:
i) στο συμβατικό προφίλ απόσβεσης των εν λόγω μέσων·
ii) στο προφίλ απόσβεσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων
από τα οποία προέρχονται οι ταμειακές ροές για την εξαγορά
αυτών των μέσων.
2.
Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων του παρόντος άρθρου για λόγους
που εκφεύγουν του ελέγχου ενός πρότυπου ΑΚΧΑ ή ως αποτέλεσμα
της άσκησης δικαιωμάτων εγγραφής ή εξαγοράς, το εν λόγω ΑΚΧΑ
υιοθετεί ως πρωταρχικό στόχο του τη διόρθωση της κατάστασης αυτής,
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη του το συμφέρον των μεριδιούχων ή μετό
χων του.
3.
Ένα πρότυπο ΑΚΧΑ δεν λαμβάνει τη μορφή ΑΚΧΑ σταθερής
ΚΑΕ ή ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας.

Άρθρο 26
Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας του ΑΚΧΑ
AKXA που ζητεί ή χρηματοδοτεί εξωτερική αξιολόγηση της πιστολη
πτικής ικανότητας ενεργεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1060/2009. Το ΑΚΧΑ ή ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ διευκρινίζει
στο ενημερωτικό δελτίο του ΑΚΧΑ και σε κάθε ανακοίνωση προς τους
επενδυτές στην οποία αναφέρεται η εξωτερική αξιολόγηση της πιστο
ληπτικής ικανότητας ότι η αξιολόγηση ζητήθηκε ή χρηματοδοτήθηκε
από το AKXA ή από τον διαχειριστή του.

Άρθρο 27
Πολιτική «Γνωρίστε τον πελάτη σας»
1.
Με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων απαιτήσεων που θέτει η
οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου (1), ο διαχειριστής ΑΚΧΑ καθιερώνει και εφαρμόζει τις διαδικα
σίες και επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια με σκοπό να προβλέπονται οι
επιπτώσεις ταυτόχρονων εξαγορών από διάφορους επενδυτές, λαμβάνο
ντας τουλάχιστον υπόψη τον τύπο του επενδυτή, τον αριθμό μεριδίων ή
μετοχών στο ΑΚΧΑ που κατέχει ένας μεμονωμένος επενδυτής και την
εξέλιξη των εισροών και εκροών.
(1) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτρο
πής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).
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2.
Εάν η αξία των μετοχών ή των μεριδίων που κατέχει ένας μεμο
νωμένος επενδυτής υπερβαίνει το ποσό της αντίστοιχης απαίτησης ημε
ρήσιας ρευστότητας ενός AKXA, ο διαχειριστής του AKXA εξετάζει,
εκτός από τους παράγοντες που ορίζονται στην παράγραφο 1, και όλα
τα ακόλουθα:
α) αναγνωρίσιμα πρότυπα στις ταμειακές ανάγκες των επενδυτών,
συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής εξέλιξης του αριθμού των μερι
δίων στο ΑΚΧΑ·
β) την αποστροφή των διάφορων επενδυτών για τον κίνδυνο,
γ) τον βαθμό συσχετισμού ή τις στενές διασυνδέσεις μεταξύ διαφόρων
επενδυτών στο ΑΚΧΑ.
3.
Όταν οι επενδυτές προωθούν τις επενδύσεις τους μέσω διαμεσο
λαβητή, ο διαχειριστής ΑΚΧΑ ζητεί από τον διαμεσολαβητή τις πλη
ροφορίες που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις παραγράφους
1 και 2, προκειμένου να διαχειριστεί κατάλληλα τη ρευστότητα και τη
συγκέντρωση των επενδυτών του ΑΚΧΑ.
4.
Ο διαχειριστής ΑΚΧΑ εξασφαλίζει ότι η αξία των μεριδίων ή των
μετοχών που κατέχει ένας μεμονωμένος επενδυτής δεν επηρεάζει
ουσιαστικά το προφίλ ρευστότητας του ΑΚΧΑ όταν αντιπροσωπεύει
σημαντικό μέρος της συνολικής ΚΑΕ του AKXA.

Άρθρο 28
Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων
1.
Για κάθε ΑΚΧΑ καθιερώνονται άρτιες διαδικασίες προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων με τις οποίες εντοπίζονται ενδεχόμενα γεγονότα
ή μελλοντικές μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες που θα μπορούσαν
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο ΑΚΧΑ. Το AKXA ή ο διαχειριστής
AKXA αξιολογεί τον πιθανό αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν
στο AKXA τα εν λόγω γεγονότα ή οι εν λόγω μεταβολές. Το AKXA ή
ο διαχειριστής AKXA διεξάγει τακτικά προσομοίωση ακραίων κατα
στάσεων για διάφορα πιθανά σενάρια.
Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων βασίζονται σε αντικειμενικά
κριτήρια και εξετάζουν τις επιπτώσεις σοβαρών πιθανών σεναρίων. Τα
σενάρια προσομοίωσης λαμβάνουν τουλάχιστον υπόψη παραμέτρους
αναφοράς που συμπεριλαμβάνουν τους ακόλουθους παράγοντες:
α) υποθετικές μεταβολές στο επίπεδο ρευστότητας των περιουσιακών
στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο του ΑΚΧΑ·
β) υποθετικές μεταβολές στο επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου των
περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο του ΑΚΧΑ, συμπερι
λαμβανομένων των πιστωτικών γεγονότων και των μεταβολών της
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας·
γ) υποθετικές κινήσεις επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών·
δ) υποθετικά επίπεδα εξαγοράς·
ε)

υποθετική αύξηση ή μείωση των διαφορών των τιμών μεταξύ των
δεικτών με τους οποίους συνδέονται τα επιτόκια των τίτλων χαρ
τοφυλακίου·

στ) υποθετικούς μακρο-συστημικούς κραδασμούς που επηρεάζουν την
οικονομία στο σύνολό της.
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2.
Επιπλέον, στην περίπτωση ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ και ΑΚΧΑ
ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστά
σεων εκτιμούν για τα διάφορα σενάρια τη διαφορά μεταξύ σταθερής
ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή.
3.
Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων διεξάγονται με συχνό
τητα που καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ, εφόσον
ενδείκνυται, ή από το διοικητικό συμβούλιο του διαχειριστή AKXA,
αφού ληφθεί υπόψη ποιο είναι το κατάλληλο και εύλογο χρονικό διά
στημα υπό το πρίσμα των συνθηκών της αγοράς και αφού ληφθούν
υπόψη τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο του ΑΚΧΑ.
Η εν λόγω συχνότητα είναι τουλάχιστον εξαμηνιαία.
4.
Όταν οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων αποκαλύπτουν
ευπάθεια ενός ΑΚΧΑ, ο διαχειριστής ΑΚΧΑ καταρτίζει λεπτομερή
έκθεση με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
και προτεινόμενο σχέδιο δράσης.
Εφόσον χρειάζεται, ο διαχειριστής ΑΚΧΑ λαμβάνει μέτρα για να ενι
σχύσει την ανθεκτικότητα του ΑΚΧΑ, περιλαμβανομένων και μέτρων
που ενισχύουν τη ρευστότητα ή την ποιότητα των περιουσιακών στοι
χείων του ΑΚΧΑ, και ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του
ΑΚΧΑ για τα μέτρα που ελήφθησαν.
5.
H λεπτομερής έκθεση με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων και το προτεινόμενο σχέδιο δράσης υποβάλλο
νται προς εξέταση στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ, εφόσον ενδεί
κνυται, ή στο διοικητικό συμβούλιο του διαχειριστή ΑΚΧΑ. Το διοι
κητικό συμβούλιο τροποποιεί ενδεχομένως το προτεινόμενο σχέδιο δρά
σης και εγκρίνει το τελικό σχέδιο δράσης. Η λεπτομερής έκθεση και το
σχέδιο δράσης διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη.
Η λεπτομερής έκθεση και το σχέδιο δράσης υποβάλλονται για έλεγχο
στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ.
6.
H αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ διαβιβάζει τη λεπτομερή έκθεση της
παραγράφου 5 στην ΕΑΚΑΑ.
7.
Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για να τεθούν κοινές
παράμετροι αναφοράς όσον αφορά τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων τα οποία θα εξετάζονται με τις προσομοιώσεις αυτές,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 1. Οι κατευθυντήριες
γραμμές επικαιροποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβανομένων
υπόψη των τελευταίων εξελίξεων της αγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Κανόνες αποτίμησης
Άρθρο 29
Αποτίμηση των AKXA
1.
Τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΧΑ αποτιμώνται τουλάχιστον σε
καθημερινή βάση.
2.
Τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΧΑ αποτιμώνται με τη μέθοδο
αποτίμησης σε αγοραίες τιμές, όποτε είναι δυνατόν.
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3.

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτίμησης σε αγοραίες τιμές:

α) η αποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου του AKXA γίνεται με
βάση την πλέον συνετή τιμή προσφοράς και ζήτησης, εκτός αν το
περιουσιακό στοιχείο μπορεί να εκκαθαριστεί σε μέση αγοραία τιμή·
β) χρησιμοποιούνται μόνο καλής ποιότητας δεδομένα της αγοράς, τα
οποία αξιολογούνται βάσει όλων των ακόλουθων παραγόντων:
i)

του αριθμού και της ποιότητας των αντισυμβαλλομένων·

ii) του όγκου και του κύκλου εργασιών στην αγορά του περιουσια
κού στοιχείου του AKXA·
iii) του μεγέθους της έκδοσης και του τμήματος της έκδοσης που το
ΑΚΧΑ σχεδιάζει να αγοράσει ή να πουλήσει.
4.
Όταν δεν είναι δυνατή η χρήση της μεθόδου αποτίμησης σε αγο
ραίες τιμές ή τα στοιχεία της αγοράς είναι ανεπαρκούς ποιότητας, τα
περιουσιακά στοιχεία ΑΚΧΑ αποτιμώνται συντηρητικά με χρήση της
μεθόδου αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών.
Το υπόδειγμα υπολογίζει με ακρίβεια την πραγματική αξία του περιου
σιακού στοιχείου του ΑΚΧΑ βάσει όλων των ακόλουθων επικαιροποι
ημένων βασικών παραγόντων:
α) του όγκου και του κύκλου εργασιών στην αγορά του εν λόγω περι
ουσιακού στοιχείου·
β) του μεγέθους και του τμήματος της έκδοσης που το ΑΚΧΑ σχεδιά
ζει να αγοράσει ή να πουλήσει·
γ) του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου επιτοκίου και του πιστωτικού
κινδύνου που συνδέεται με το περιουσιακό στοιχείο.
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεω
ρητικών τιμών, δεν χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτίμησης αποσβεσμέ
νου κόστους.
5.
Αποτίμηση που έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2,
3, 4, 6 και 7 γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές.
6.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2, 3 και 4, τα περιου
σιακά στοιχεία ενός ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ μπορούν επίσης να αποτι
μώνται με τη χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους.
7.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 4, επιπλέον της
μεθόδου αποτίμησης σε αγοραίες τιμές κατά τις παραγράφους 2 και 3
και της μεθόδου αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών
κατά την παράγραφο 4, τα περιουσιακά στοιχεία ενός ΑΚΧΑ σταθερής
ΚΑΕ των οποίων η εναπομένουσα διάρκεια δεν υπερβαίνει τις 75 ημέ
ρες μπορούν επίσης να αποτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου αποσβε
σμένου κόστους.
H μέθοδος αποσβεσμένου κόστους χρησιμοποιείται μόνο για την απο
τίμηση περιουσιακού στοιχείου ενός ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητό
τητας σε περιστάσεις στις οποίες η τιμή του εν λόγω περιουσιακού
στοιχείου που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4
δεν αποκλίνει από την τιμή του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου που
υπολογίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
κατά περισσότερες από 10 μονάδες βάσης. Σε περίπτωση μιας τέτοιας
απόκλισης, η τιμή του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου υπολογίζεται
σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4.
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Άρθρο 30
Υπολογισμός ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή
1.
Ένα ΑΚΧΑ υπολογίζει την ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή ως τη
διαφορά μεταξύ του αθροίσματος όλων των περιουσιακών στοιχείων
του ΑΚΧΑ και του αθροίσματος όλων των υποχρεώσεων του ΑΚΧΑ
που αποτιμώνται με τη μέθοδο αποτίμησης σε αγοραίες τιμές ή με τη
μέθοδο αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών, ή με αμφό
τερες τις μεθόδους, διά τον αριθμό των εκκρεμών μεριδίων ή μετοχών
του ΑΚΧΑ.
2.
Η ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή στρογγυλοποιείται προς το πλησιέ
στερο σημείο βάσης ή το ισοδύναμό της όταν η ΚΑΕ έχει δημοσιευθεί
σε νόμισμα.
3.
Η ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή του ΑΚΧΑ υπολογίζεται και δημο
σιεύεται σε καθημερινή τουλάχιστον βάση στο τμήμα του ιστότοπου
του AKXA που προορίζεται για το κοινό.

Άρθρο 31
Υπολογισμός της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή των ΑΚΧΑ
σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους
1.
Ένα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους υπολογίζει τη στα
θερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή ως τη διαφορά μεταξύ του αθροίσμα
τος όλων των περιουσιακών στοιχείων του που αποτιμώνται σύμφωνα
με τη μέθοδο αποσβεσμένου κόστους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29
παράγραφος 6, και του αθροίσματος όλων των υποχρεώσεων του, διά
τον αριθμό των εκκρεμών μεριδίων ή μετοχών του.
2.
Η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή ενός ΑΚΧΑ σταθερής
ΚΑΕ δημόσιου χρέους μπορεί να στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη
ποσοστιαία μονάδα ή στο ισοδύναμό της όταν η σταθερή ΚΑΕ έχει
δημοσιευθεί σε νόμισμα.
3.
Η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή ενός ΑΚΧΑ σταθερής
ΚΑΕ δημόσιου χρέους υπολογίζεται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση.
4.
H διαφορά μεταξύ της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και
της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο
30 παρακολουθείται και δημοσιοποιείται καθημερινά στο τμήμα του
ιστότοπου του ΑΚΧΑ που προορίζεται για το κοινό.

Άρθρο 32
Υπολογισμός της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή των ΑΚΧΑ
ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας
1.
Ένα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας υπολογίζει τη στα
θερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή ως τη διαφορά μεταξύ του αθροίσμα
τος όλων των περιουσιακών στοιχείων του που αποτιμώνται σύμφωνα
με τη μέθοδο αποσβεσμένου κόστους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29
παράγραφος 7, και του αθροίσματος όλων των υποχρεώσεων του, διά
τον αριθμό των εκκρεμών μεριδίων ή μετοχών του.
2.
Η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή των ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής
μεταβλητότητας στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ποσοστιαία
μονάδα ή στο ισοδύναμό της όταν η ΚΑΕ έχει δημοσιευθεί σε νόμισμα.
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3.
Η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή των ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής
μεταβλητότητας υπολογίζεται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση.
4.
H διαφορά μεταξύ της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και
της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο
30 παρακολουθείται και δημοσιοποιείται καθημερινά στο τμήμα του
ιστότοπου του ΑΚΧΑ που προορίζεται για το κοινό.

Άρθρο 33
Τιμή έκδοσης και εξαγοράς
1.
Τα μερίδια ή μετοχές ΑΚΧΑ εκδίδονται ή εξαγοράζονται σε τιμή
ίση με την ΚΑΕ του ΑΚΧΑ ανά μερίδιο ή μετοχή, παρά τα επιτρεπό
μενα τέλη ή επιβαρύνσεις που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο του
AKXA.
2.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1:

α) τα μερίδια ή οι μετοχές των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους
μπορούν να εκδίδονται ή να εξαγοράζονται σε τιμή ίση με την ΚΑΕ
των εν λόγω ΑΚΧΑ ανά μερίδιο ή μετοχή·
β) τα μερίδια ή οι μετοχές των ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας
μπορούν να εκδίδονται ή να εξαγοράζονται σε τιμή ίση με τη στα
θερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή των εν λόγω AKXA, αλλά μόνο
όταν η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή η οποία υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν αποκλίνει από
την ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή που υπολογίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 30 κατά περισσότερο από 20 μονάδες βάσης.
Όσον αφορά το στοιχείο β), όταν η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή
η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 1, 2 και 3
αποκλίνει από την ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή που υπολογίζεται σύμ
φωνα με το άρθρο 30 κατά περισσότερο από 20 μονάδες βάσης, η
εξαγορά ή εγγραφή που ακολουθεί διενεργείται σε τιμή ίση με την
ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 30.
Δυνητικοί επενδυτές λαμβάνουν πριν από τη σύναψη της σύμβασης
σαφή έγγραφη προειδοποίηση από τον διαχειριστή AKXA σχετικά με
τις συνθήκες υπό τις οποίες το ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας
δεν θα προβαίνει πλέον σε εξαγορά ή εγγραφή σε σταθερή ΚΑΕ ανά
μερίδιο ή μετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Ειδικές απαιτήσεις για ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και
για ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας
Άρθρο 34
Ειδικές απαιτήσεις για ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και
για ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας
1.
Ο διαχειριστής ενός ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή
ενός AKXA ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας θεσπίζουν και εφαρμόζουν
με συνέπεια συνετή και αυστηρή διαδικασία διαχείρισης ρευστότητας
για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα εβδομαδιαία όρια ρευστότη
τας που ισχύουν για τα εν λόγω ΑΚΧΑ. Η διαδικασία διαχείρισης
ρευστότητας περιγράφεται με σαφήνεια στον κανονισμό κεφαλαίου ή
στις καταστατικές πράξεις του, καθώς και στο ενημερωτικό δελτίο.
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Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα εβδομαδιαία όρια ρευ
στότητας ισχύουν τα ακόλουθα:
α) όταν το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού εβδομαδιαίας ωρίμαν
σης, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε), μει
ώνεται κάτω από το 30 % του συνόλου του ενεργητικού του ΑΚΧΑ
σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή του ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μετα
βλητότητας και οι καθαρές ημερήσιες εξαγορές σε μία μόνο εργά
σιμη ημέρα υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών περιουσιακών
στοιχείων, ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέ
ους ή του ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας ενημερώνει αμέ
σως το διοικητικό συμβούλιό του, το οποίο προβαίνει σε τεκμηριω
μένη αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να προσδιορίσει την
ενδεδειγμένη πορεία δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα
των επενδυτών, και αποφασίζει αν θα εφαρμόσει ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα μέτρα:
i) τέλη ρευστότητας επί εξαγορών που αντικατοπτρίζουν επαρκώς
το κόστος της επίτευξης ρευστότητας για το ΑΚΧΑ και διασφα
λίζουν ότι οι επενδυτές που παραμένουν στο κεφάλαιο δεν
περιέρχονται άδικα σε μειονεκτική θέση όταν άλλοι επενδυτές
εξαγοράζουν τα μερίδια ή τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της
περιόδου·
ii) όρια εξαγοράς με τα οποία περιορίζεται ο αριθμός των μετοχών
ή μεριδίων που μπορούν να εξαγοραστούν σε μία οποιαδήποτε
εργάσιμη ημέρα στο ανώτατο όριο του 10 % των μετοχών ή
μεριδίων του ΑΚΧΑ για περίοδο μέγιστης διάρκειας 15 εργάσι
μων ημερών·
iii) αναστολή των εξαγορών για οποιαδήποτε περίοδο μέγιστης
διάρκειας 15 εργάσιμων ημερών· ή
iv) καμία ανάληψη άμεσης δράσης εκτός από την εκπλήρωση της
υποχρέωσης που ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2·
β) όταν το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού εβδομαδιαίας ωρίμαν
σης, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε), μει
ώνεται κάτω από το 10 % του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων
του, ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή
του ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας ενημερώνει αμέσως το
διοικητικό συμβούλιό του, το οποίο προβαίνει σε τεκμηριωμένη
αξιολόγηση της κατάστασης και, με βάση αυτήν την αξιολόγηση
και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των επενδυτών, εφαρμόζει
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα τεκμηριώνοντας του
λόγους της επιλογής του:
i) τέλη ρευστότητας επί εξαγορών που αντικατοπτρίζουν επαρκώς
το κόστος της επίτευξης ρευστότητας για το ΑΚΧΑ και διασφα
λίζουν ότι οι επενδυτές που παραμένουν στο κεφάλαιο δεν
περιέρχονται άδικα σε μειονεκτική θέση όταν άλλοι επενδυτές
εξαγοράζουν τα μερίδια ή τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια
της περιόδου·
ii) αναστολή των εξαγορών για περίοδο μέγιστης διάρκειας 15 εργά
σιμων ημερών.
2.
Όταν σε μια περίοδο 90 ημερών το συνολικό διάστημα αναστολής
υπερβαίνει τις 15 ημέρες, το ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή
το ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας παύει αυτομάτως να είναι
ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μετα
βλητότητας. Το ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή το ΑΚΧΑ
ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας ενημερώνει αμελλητί κάθε επενδυτή του
γραπτώς και με τρόπο σαφή και κατανοητό.
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3.
Αφού το διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημό
σιου χρέους ή του ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας προσδιορίσει
την πορεία δράσης του όσον αφορά αμφότερα τα στοιχεία α) και β) της
παραγράφου 1, παρέχει αμέσως λεπτομέρειες για την απόφασή του
στην αρμόδια αρχή του εν λόγω ΑΚΧΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Εξωτερική στήριξη
Άρθρο 35
Εξωτερική στήριξη
1.

Τα ΑΚΧΑ δεν λαμβάνουν εξωτερική στήριξη.

2.
Ως «εξωτερική στήριξη» νοείται η άμεση ή έμμεση στήριξη που
παρέχεται σε AKXA από τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των χορη
γών του ΑΚΧΑ, και προορίζεται για, ή στην πράξη θα είχε ως αποτέ
λεσμα, τη διασφάλιση της ρευστότητας του ΑΚΧΑ ή τη σταθεροποίηση
της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή του ΑΚΧΑ.
Η εξωτερική στήριξη περιλαμβάνει:
α) εισφορές κεφαλαίου από τρίτα μέρη·
β) αγορά από τρίτα μέρη των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ σε
αυξημένη τιμή·
γ) αγορά από τρίτους μεριδίων ή μετοχών του ΑΚΧΑ για την παροχή
ρευστότητας στο αμοιβαίο κεφάλαιο·
δ) έκδοση από τρίτους οποιουδήποτε είδους ρητής ή σιωπηρής εγγύη
σης ή επιστολής υποστήριξης προς όφελος του ΑΚΧΑ·
ε) οποιαδήποτε ενέργεια από τρίτο μέρος με άμεσο ή έμμεσο στόχο τη
διατήρηση του προφίλ ρευστότητας και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή
μετοχή του ΑΚΧΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Απαιτήσεις διαφάνειας
Άρθρο 36
Διαφάνεια
1.
Τα ΑΚΧΑ αναφέρουν σαφώς τι είδους AKXA είναι σύμφωνα με
το άρθρο 3 παράγραφος 1 και αν είναι βραχυπρόθεσμα ή πρότυπα
ΑΚΧΑ σε οποιοδήποτε εξωτερικό έγγραφο, έκθεση, δήλωση, διαφήμι
ση, επιστολή ή κάθε άλλο γραπτό αποδεικτικό στοιχείο εκδιδόμενο από
το ΑΚΧΑ ή από τον διαχειριστή του το οποίο απευθύνεται ή προορί
ζεται για διανομή σε υποψήφιους επενδυτές, μεριδιούχους ή μετόχους.
2.
Ο διαχειριστής ενός ΑΚΧΑ θέτει τουλάχιστον μία φορά την εβδο
μάδα όλες τις ακόλουθες πληροφορίες στη διάθεση των επενδυτών του
AKXA:
α) την ανάλυση κατά διάρκεια του χαρτοφυλακίου του ΑΚΧΑ·
β) το πιστωτικό προφίλ του AKXA·
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γ) τη ΣΜΛ και τη ΣΜΔΖ του ΑΚΧΑ·
δ) λεπτομερή στοιχεία των 10 μεγαλύτερων συμμετοχών στο ΑΚΧΑ,
συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της χώρας, της ληκτότητας
και του είδους του περιουσιακού στοιχείου, και του αντισυμβαλλο
μένου στην περίπτωση των συμφωνιών επαναγοράς και των συμ
φωνιών αγοράς και επαναπώλησης·
ε)

τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του AKXA·

στ) την καθαρή απόδοση του ΑΚΧΑ.
3.
Κάθε έγγραφο του ΑΚΧΑ που χρησιμοποιείται για σκοπούς εμπο
ρικής προώθησης περιλαμβάνει με σαφήνεια όλες τις ακόλουθες δηλώ
σεις:
α) ότι το ΑΚΧΑ δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση·
β) ότι μια επένδυση σε ΑΚΧΑ είναι διαφορετική από μια επένδυση σε
καταθέσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στον κίνδυνο ότι το κεφάλαιο που
επενδύεται σε ΑΚΧΑ είναι δυνατόν να παρουσιάσει διακυμάνσεις·
γ) ότι το ΑΚΧΑ δεν βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφά
λιση της ρευστότητας του ΑΚΧΑ ή για τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ
ανά μερίδιο ή μετοχή·
δ) ότι τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επωμίζεται ο επεν
δυτής.
4.
H απουσία ανακοινώσεων από το ΑΚΧΑ ή από τον διαχειριστή
ΑΚΧΑ προς τους επενδυτές ή πιθανούς επενδυτές δεν υποδηλώνει σε
καμία περίπτωση ότι μια επένδυση σε μερίδια ή μετοχές του ΑΚΧΑ
είναι εγγυημένη.
5.
Οι επενδυτές σε ΑΚΧΑ ενημερώνονται σαφώς για τη μέθοδο ή
τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από το ΑΚΧΑ για την αποτίμηση
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ και για τον υπολογι
σμό της ΚΑΕ.
Τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και τα AKXA ΚΑΕ χαμη
λής μεταβλητότητας εξηγούν με σαφήνεια στους επενδυτές και στους
πιθανούς επενδυτές τη χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους ή
της στρογγυλοποίησης ή και των δύο.

Άρθρο 37
Υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές
1.
Για κάθε ΑΚΧΑ που διαχειρίζεται ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ
υποβάλλει πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ τουλάχιστον
σε τριμηνιαία βάση.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για ΑΚΧΑ του οποίου τα
συνολικά διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν τα
100 000 000 EUR ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ υποβάλλει έκθεση στην
αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Ο διαχειριστής AKXA παρέχει κατόπιν αιτήματος τις πληροφορίες που
υποβλήθηκαν σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο και στην
αρμόδια αρχή του διαχειριστή AKXA, εάν αυτή διαφέρει από την
αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ.
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2.
Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το είδος και τα χαρακτηριστικά του ΑΚΧΑ·
β) τους δείκτες του χαρτοφυλακίου, όπως τη συνολική αξία των περι
ουσιακών στοιχείων, την ΚΑΕ, τη ΣΜΛ, τη ΣΜΔΖ, την ανάλυση
κατά διάρκεια, τη ρευστότητα και την απόδοση·
γ) τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων και,
κατά περίπτωση, το προτεινόμενο σχέδιο δράσης·
δ) πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία χαρτοφυλακίου του
ΑΚΧΑ στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
i) τα χαρακτηριστικά κάθε περιουσιακού στοιχείου, όπως το όνομα,
η χώρα, η κατηγορία εκδότη, ο κίνδυνος ή η ληκτότητα και τα
αποτελέσματα της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ποιότητας·
ii) το είδος του περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων των
στοιχείων του αντισυμβαλλομένου στην περίπτωση παραγώγων,
συμφωνιών επαναγοράς ή συμφωνιών αγοράς και επαναπώλη
σης·
ε) πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις του ΑΚΧΑ που συμπερι
λαμβάνουν τα εξής:
i)

τη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο επενδυτής·

ii) την κατηγορία του επενδυτή·
iii) δραστηριότητα εγγραφής και εξαγοράς.
Εάν είναι απαραίτητο και δεόντως αιτιολογημένο, οι αρμόδιες αρχές
μπορούν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες.
3.
Επιπροσθέτως των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρά
γραφο 2, για κάθε διαχειριζόμενο ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότη
τας που διαχειρίζεται ο διαχειριστής ΑΚΧΑ ενημερώνει για τα εξής:
α) κάθε περίπτωση στην οποία η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου που
έχει αποτιμηθεί με τη χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο αποκλίνει
από την τιμή του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου η οποία υπολογί
στηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφοι 2, 3 και 4 κατά περισ
σότερο από 10 μονάδες βάσης·
β) κάθε περίπτωση στην οποία η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή η
οποία υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2
αποκλίνει από την ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή που υπολογίστηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 κατά περισσότερο από 20
μονάδες βάσης·
γ) κάθε περίπτωση στην οποία προκύπτει μία από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 3, και τα μέτρα που λαμ
βάνει το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγρα
φος 1 στοιχεία α) και β).
4.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων
προκειμένου να καθορίσει πρότυπο αναφοράς που περιέχει όλες τις
πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προ
τύπων στην Επιτροπή τις 21 Ιανουαρίου 2018.
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Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το
άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
5.
Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφο
ρίες που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Οι πληροφορίες
αυτές διαβιβάζονται στην ΕΑΚΑΑ το αργότερο 30 ημέρες μετά το
πέρας του τριμήνου αναφοράς.
Η ΕΑΚΑΑ συλλέγει τις πληροφορίες για τη δημιουργία κεντρικής
βάσης δεδομένων όλων των ΑΚΧΑ που εδρεύουν, βρίσκονται υπό
διαχείριση ή προωθούνται εμπορικά στην Ένωση. Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτή τη βάση δεδομέ
νων αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Εποπτεία
Άρθρο 38
Εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές
1.
Οι αρμόδιες αρχές εποπτεύουν συνεχώς τη συμμόρφωση με τον
παρόντα κανονισμό.
2.
Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ ή, κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή
του διαχειριστή του AXKA είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμ
μόρφωσης με τους κανόνες που καθορίζονται στα κεφάλαια II έως VII.
3.
Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό κεφα
λαίου ή στις καταστατικές πράξεις του και με τις υποχρεώσεις που
ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, τα οποία τηρούν τον παρόντα κανο
νισμό.
4.
Η αρμόδια αρχή του διαχειριστή του AKXA είναι υπεύθυνη για
την εποπτεία της επάρκειας των ρυθμίσεων και της οργάνωσης του
διαχειριστή, έτσι ώστε αυτός να μπορεί να τηρεί τις υποχρεώσεις και
τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία όλων των
ΑΚΧΑ που διαχειρίζεται.
5.
Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ εγκατεστη
μένους στην επικράτειά τους ή εμπορικά προωθούμενους σε αυτήν
ώστε να επιβεβαιώσουν ότι δεν χρησιμοποιούν την ονομασία «ΑΚΧΑ»
ή ότι δεν υπονοούν ότι είναι ΑΚΧΑ, εκτός αν συμμορφώνονται με τον
παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 39
Εξουσίες αρμόδιων αρχών
Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών σύμφωνα
με την οδηγία 2009/65/ΕΚ ή με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, ανάλογα με
την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές έχουν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,
όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την
άσκηση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με τον παρόντα κανονι
σμό. Συγκεκριμένα, έχουν την εξουσία να προβαίνουν στις ακόλουθες
ενέργειες:
α) να αιτούνται πρόσβασης σε οποιαδήποτε έγγραφα οποιασδήποτε
μορφής και να λαμβάνουν αντίγραφα αυτών των εγγράφων·
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β) να ζητούν από ένα AKXA ή από τον διαχειριστή του AKXA να
παράσχει πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση·
γ) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετιζόμενο με
τις δραστηριότητες του AKXA ή του διαχειριστή του AKXA·
δ) να διενεργούν επιτοπίως επιθεωρήσεις κατόπιν προηγούμενης ειδο
ποίησης ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση·
ε)

να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι το
AKXA ή ότι ο διαχειριστής του AKXA θα εξακολουθήσει να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

στ) να εκδίδουν εντολές για να εξασφαλίζεται ότι το AKXA ή ότι ο
διαχειριστής του AKXA θα συμμορφώνεται με τον παρόντα κανο
νισμό και δεν θα επαναλάβει οποιαδήποτε συμπεριφορά θα μπο
ρούσε να παραβιάσει τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 40
Κυρώσεις και άλλα μέτρα
1.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες για τις κυρώσεις και για άλλα
μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανο
νισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλιστεί η
εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις και τα άλλα μέτρα είναι αποτελε
σματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.
2.
Έως τις 21 Ιουλίου 2018 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επι
τροπή και στην ΕΑΚΑΑ τους κανόνες που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην
ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 41
Ειδικά μέτρα
1.
Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών σύμ
φωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ ή με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, ανάλογα
με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενός ΑΚΧΑ ή του διαχειριστή
ΑΚΧΑ, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνει τα κατάλ
ληλα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 όταν το ΑΚΧΑ ή ο
διαχειριστής του ΑΚΧΑ:
α) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφο
ρούν τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων, κατά παράβαση των
άρθρων 9 έως 16·
β) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις χαρτοφυ
λακίου, κατά παράβαση του άρθρου 17, 18, 24 ή 25·
γ) έχει αποκτήσει την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με
οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση του
άρθρου 4 ή 5·
δ) χρησιμοποιεί την ονομασία «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγο
ράς», «ΑΚΧΑ» ή άλλη ονομασία που υποδηλώνει ότι ένας
ΟΣΕΚΑ ή ένας ΟΕΕ είναι AKXA, κατά παράβαση του άρθρου 6·
ε)

δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφο
ρούν την εσωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας, κατά
παράβαση του άρθρου 19 ή 20·
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στ) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις οργάνωσης,
τεκμηρίωσης ή διαφάνειας, κατά παράβαση του άρθρου 21, 23, 26,
27, 28 ή 36·
ζ)

δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφο
ρούν την αποτίμηση, κατά παράβαση του άρθρου 29, 30, 31, 32, 33
ή 34.

2.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 η αρμόδια
αρχή του AKXA, κατά περίπτωση:
α) λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του συγκεκρι
μένου AKXA ή του διαχειριστή AKXA με τις απαιτήσεις του παρό
ντος κανονισμού·
β) ανακαλεί την άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 ή 5.
Άρθρο 42
Εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΑΚΑΑ
1.
Η ΕΑΚΑΑ διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για την εκτέλεση
των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό.
2.
Οι εξουσίες της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και
2011/61/ΕΕ ασκούνται επίσης σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό και
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
3.
Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ο παρών
κανονισμός συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο κάθε άλλης νομικά δεσμευ
τικής πράξης της Ένωσης με την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην
Αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.
Άρθρο 43
Συνεργασία αρχών
1.
Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ και η αρμόδια αρχή του διαχειριστή,
εάν είναι διαφορετικές, συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν
πληροφορίες με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του
παρόντος κανονισμού.
2.
Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται μεταξύ τους με
σκοπό την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1095/2010.
3.
Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ ανταλλάσσουν όλες τις πληρο
φορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για την εκτέλεση των
αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ιδίως προκειμένου να
εντοπιστούν και να θεραπευθούν οι παραβιάσεις του παρόντος κανονι
σμού. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι οποίες είναι υπεύθυνες
για τη χορήγηση άδειας ή για την εποπτεία των AKXA δυνάμει του
παρόντος κανονισμού κοινοποιούν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές
άλλων κρατών μελών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες
αυτές είναι σημαντικές για την παρακολούθηση και την ανταπόκριση
στις δυνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μεμονωμένων AKXA ή
των AKXA συλλογικά για τη σταθερότητα των συστημικά σχετικών
χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και για την ομαλή λειτουργία των αγο
ρών στις οποίες δραστηριοποιούνται τα AKXA. Η ΕΑΚΑΑ και το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ενημερώνονται
επίσης και διαβιβάζουν αυτές τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές
των άλλων κρατών μελών.
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4.
Με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 5, η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με τις
εξουσίες που της έχουν ανατεθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010, συντάσσει έκθεση προς την Επιτροπή υπό το φως
της επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 46 του παρόντος κανονι
σμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 44
Αντιμετώπιση υφιστάμενων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ
1.
Έως τις 21 Ιανουαρίου 2019 υφιστάμενος ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ που
επενδύει σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και στοχεύει μεμο
νωμένα ή αθροιστικά σε αποδόσεις ανάλογα με τα επιτόκια της χρημα
ταγοράς ή στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης υποβάλλει αίτηση
προς την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ, επισυνάπτοντας όλα τα έγγραφα
και τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με
τον παρόντα κανονισμό.
2.
Το αργότερο δύο μήνες μετά την παραλαβή της πλήρους αίτησης
η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ αξιολογεί κατά πόσον οι ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ
συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τα άρθρα 4
και 5. Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ εκδίδει απόφαση και την κοινοποιεί
αμελλητί στον ΟΣΕΚΑ ή στον ΟΕΕ.

Άρθρο 45
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην
Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν
άρθρο.
2.
Η εξουσία έκδοσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέ
ρονται στα άρθρα 11, 15 και 22 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσ
διόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισμού.
3.
Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 11, 15 και 22
δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση
της εξουσίας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε
ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επί
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερο
μηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδή
ποτε κατ' εξουσιοδότηση πράξεων βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
4.
Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή
διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος
μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφω
νία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.
Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη η Επιτροπή την
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβού
λιο.
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6.
Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα
άρθρα 11, 15 και 22 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί
καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμ
βούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν
από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να
προβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Άρθρο 46
Επανεξέταση
1.
Έως τις 21 Ιουλίου 2022 η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση
της επάρκειας του παρόντος κανονισμού από άποψη προληπτικής επο
πτείας και οικονομική άποψη, μετά από διαβουλεύσεις με την ΕΑΚΑΑ
και, εφόσον είναι αναγκαίο, με το ΕΣΣΚ, στο πλαίσιο της οποίας εξε
τάζει, μεταξύ άλλων, εάν πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στο καθεστώς
των AKXA σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και των AKXA ΚΑΕ
χαμηλής μεταβλητότητας.
2.

Συγκεκριμένα, η επανεξέταση:

α) αναλύει την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του παρό
ντος κανονισμού, τις επιπτώσεις στους επενδυτές, στα ΑΚΧΑ και
στους διαχειριστές ΑΚΧΑ στην Ένωση·
β) αξιολογεί τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ΑΚΧΑ στην αγορά
χρεογράφων τα οποία τα εκδίδουν ή τα εγγυώνται τα κράτη μέλη·
γ) λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του χρεογράφου που
εκδίδουν ή εγγυώνται τα κράτη μέλη και τον ρόλο αυτού του
χρεογράφου στη χρηματοδότηση των κρατών μελών·
δ) λαμβάνει υπόψη την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 509 παρά
γραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
ε)

λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού στις αγο
ρές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης·

στ) λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα των κανονιστικών ρυθμί
σεων σε διεθνές επίπεδο.
Έως τις 21 Ιουλίου 2022 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη
σκοπιμότητα της θέσπισης ποσόστωσης 80 % δημόσιου χρέους της ΕΕ.
Η εν λόγω έκθεση λαμβάνει υπόψη τη διαθεσιμότητα βραχυπρόθεσμων
τίτλων δημόσιου χρέους ΕΕ και εκτιμά κατά πόσον τα AKXA ΚΑΕ
χαμηλής μεταβλητότητας θα μπορούσαν να είναι κατάλληλο εναλλα
κτικό μέσο έναντι των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους εκτός
ΕΕ. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η θέσπιση ποσό
στωσης 80 % δημόσιου χρέους της ΕΕ και η σταδιακή κατάργηση των
ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους που περιλαμβάνουν απεριόρι
στο ποσοστό δημόσιου χρέους εκτός ΕΕ δεν είναι εφικτοί στόχοι, θα
πρέπει να αιτιολογήσει αυτό το συμπέρασμα. Σε περίπτωση που η
Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η θέσπιση ποσόστωσης
80 % δημόσιου χρέους της ΕΕ είναι εφικτή, η Επιτροπή μπορεί να
υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση αυτής της ποσόστωσης,
σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον το 80 % των περιουσιακών στοι
χείων των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους πρέπει να επενδύο
νται σε τίτλους δημόσιου χρέους ΕΕ. Επιπλέον, εάν η Επιτροπή κατα
λήξει στο συμπέρασμα ότι τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας
έχουν καταστεί κατάλληλο εναλλακτικό μέσο έναντι των ΑΚΧΑ στα
θερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους εκτός ΕΕ, μπορεί να υποβάλει κατάλληλες
προτάσεις για την άρση της παρέκκλισης για το σύνολο των ΑΚΧΑ
σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους.
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Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενα ενδεχομένως από τις
κατάλληλες προτάσεις τροποποιήσεων.
Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από τις 21 Ιουλίου 2018, με εξαίρεση το άρθρο 11 παρά
γραφος 4, το άρθρο 15 παράγραφος 7, το άρθρο 22 και το άρθρο 37
παράγραφος 4, τα οποία εφαρμόζονται από τις 20 Ιουλίου 2017.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

