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Ο∆ΗΓΙΑ 98/33/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 22ασ ΙουνÝου 1998
για την τροποποÝηση του Àρθρου 12 τησ οδηγÝασ 77/780/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου για την ανÀληψη
και την Àσκηση τησ δραστηριÞτητασ πιστωτικου ιδρυµατοσ, των Àρθρων 2, 5, 6, 7, 8 και των
παραρτηµÀτων II και III τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου σχετικÀ µε το συντελεστη
φερεγγυÞτητασ των πιστωτικων ιδρυµÀτων και του Àρθρου 2 και του παραρτηµατοσ II τησ
οδηγÝασ 93/6/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου για την επÀρκεια των ιδÝων κεφαλαÝων των επιχειρησεων
επενδυσεων και των πιστωτικων ιδρυµÀτων
Þτι οι κοινοποιουµενεσ πληροφορÝεσ καλυπτονται
απÞ προσηκουσεσ εγγυησεισ επαγγελµατικου απορρητου¯

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 57 παρÀγραφοσ 2 πρωτη και τρÝτη
πρÞταση,

(2)

Þτι η οδηγÝα 89/647/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 18ησ
∆εκεµβρÝου 1989, σχετικÀ µε το συντελεστη φερεγγυÞτητασ των πιστωτικων ιδρυµÀτων (5), σταθµÝζει τα
στοιχεÝα του ενεργητικου και τα εκτÞσ ισολογισµου
στοιχεÝα σε συνÀρτηση µε τον πιστωτικου κÝνδυνο
που ενεχουν¯

(3)

Þτι οι εκκλησÝεσ και οι θρησκευτικεσ κοινÞτητεσ οι
οποÝεσ εχουν συσταθεÝ υπÞ µορφη νοµικου προσωπου δηµοσÝου δικαÝου και εχουν, συµφωνα µε την
ισχυουσα νοµοθεσÝα, δικαÝωµα επιβολησ φÞρου,
αντιπροσωπευουν πιστωτικÞ κÝνδυνο αντÝστοιχο µε
εκεÝνον των περιφερειακων διοικησεων και τοπικων
αρχων¯ Þτι εÝναι, κατÀ συνεπεια, σκÞπιµο να δοθεÝ
στισ αρµÞδιεσ αρχεσ η δυνατÞτητα να αντιµετωπÝζουν τισ απαιτησεισ κατÀ εκκλησιων και θρησκευτικων κοινοτητων µε τον Ýδιο τρÞπο Þπωσ και τισ
απαιτησεισ κατÀ περιφερειακων διοικησεων και
τοπικων αρχων, εφÞσον οι εν λÞγω εκκλησÝεσ και
θρησκευτικεσ κοινÞτητεσ επιβÀλλουν φÞρουσ¯ Þτι,
ωστÞσο, η δυνατÞτητα εφαρµογησ µηδενικου συντελεστη στÀθµισησ στισ απαιτησεισ κατÀ περιφερειακων διοικησεων και τοπικων αρχων δεν εÝναι δυνατÞν, βÀσει µÞνον του δικαιωµατοσ επιβολησ φÞρων,
να επεκτεÝνεται στισ απαιτησεισ κατÀ εκκλησιων και
θρησκευτικων κοινοτητων¯

(4)

Þτι η οδηγÝα 94/7/ΕΚ τησ Επιτροπησ, τησ 15ησ ΜαρτÝου 1994, που προσαρµÞζει την οδηγÝα 89/647/ΕΟΚ
του ΣυµβουλÝου, σχετικÀ µε το συντελεστη φερεγγυÞτητασ των πιστωτικων ιδρυµÀτων (6) συµπεριελαβε
στον τεχνικÞ ορισµÞ των «πολυµερων τραπεζων
ανÀπτυξησ» το ΕυρωπαϊκÞ ΤαµεÝο Επενδυσεων¯ Þτι
το ΤαµεÝο αυτÞ αποτελεÝ νεο και µοναδικÞ πλαÝσιο
συνεργασÝασ στην Ευρωπη που προορÝζεται να
συµβÀλει στην ενÝσχυση τησ εσωτερικησ αγορÀσ,
στην προωθηση τησ οικονοµικησ ανÀκαµψησ στην
Ευρωπη και στην ενδυνÀµωση τησ οικονοµικησ και
κοινωνικησ συνοχησ¯

(5)

Þτι, συµφωνα µε το Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1 σηµεÝο 7
στοιχεÝο δ) τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ, το τµηµα του
εγγεγραµµενου κεφαλαÝου του Ευρωπαϊκου ΤαµεÝου

την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου
189 Β τησ συνθηκησ (3),
Εκτιµωντασ:
(1)

Þτι η πρωτη οδηγÝα 77/780/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου,
τησ 12ησ ∆εκεµβρÝου 1977, περÝ του συντονισµου
των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων που αφορουν την ανÀληψη και την Àσκηση
τησ δραστηριÞτητασ πιστωτικου ιδρυµατοσ (4), επιτρεπει την ανταλλαγη πληροφοριων µεταξυ των
αρµÞδιων αρχων και ορισµενων Àλλων αρχων η
οργανισµων εντÞσ ενÞσ κρÀτουσ µελουσ η µεταξυ
κρατων µελων¯ Þτι η οδηγÝα επιτρεπει επÝσησ τη
συναψη απÞ τα κρÀτη µελη συµφωνιων συνεργασÝασ
που προβλεπουν την ανταλλαγη πληροφοριων µε τισ
αρµÞδιεσ αρχεσ τρÝτων χωρων¯ Þτι για λÞγουσ συνοχησ, αυτη η Àδεια συναψησ συµφωνιων για την
ανταλλαγη πληροφοριων µε τρÝτεσ χωρεσ πρεπει να
επεκταθεÝ κατÀ τρÞπο που να περιλαµβÀνει και την
ανταλλαγη πληροφοριων µε ορισµενεσ Àλλεσ αρχεσ η
οργανισµουσ των χωρων αυτων, µε την προυMπÞθεση

(1) ΕΕ C 208 τησ 19.7.1996, σ. 8.
(2) ΕΕ C 30 τησ 30.1.1997, σ. 13.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 10ησ ΑπριλÝου 1997
(ΕΕ C 132 τησ 28.4.1997, σ. 234), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου
τησ 9ησ ΜαρτÝου 1998 (ΕΕ C 135 τησ 30.4.1998, σ. 32) και
απÞφαση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου τησ 30ησ ΑπριλÝου
1998 (ΕΕ C 152 τησ 18.2.1998). ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου τησ
19ησ Μαιου 1998.
(4) ΕΕ L 322 τησ 17.12.1977, σ. 30¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/13/ΕΚ (ΕΕ L 66 τησ 16.3.1996, σ.
15).

(5) ΕΕ L 386 τησ 30.12.1989, σ. 14 και ΕΕ L 234 τησ 26.8.1997, σ. 27
(τροποποιηµενη)¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ
την οδηγÝα 95/67/ΕΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ L 314 τησ 28.12.1995,
σ. 72).
(6) ΕΕ L 89 τησ 6.4.1994, σ. 17¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 98/32/ΕΚ (βλεπε σελÝδα 26 τησ
παρουσασ ΕπÝσηµησ ΕφηµερÝδασ).
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καθωσ και το εÝδοσ και η µορφη τησ διασφÀλισησ
που εξασφαλÝζεται µε την παρεχÞµενη εγγυηση¯

Επενδυσεων το οποÝο εχει αναληφθεÝ απÞ πιστωτικÀ
ιδρυµατα αλλÀ δεν εχει κληθεÝ να καταβληθεÝ πρεπει να σταθµισθεÝ µε συντελεστη 100%¯
(6)

(7)

(8)

Þτι το τµηµα του κεφαλαÝου του Ευρωπαϊκου ΤαµεÝου Επενδυσεων που προορÝζεται να αναληφθεÝ απÞ
πιστωτικÀ ιδρυµατα περιορÝζεται σε 30 %, απÞ το
οποÝο εχει κληθεÝ να καταβληθεÝ αρχικÀ το 20% και
εÝναι καταβλητεο σε τεσσερισ ετησιεσ δÞσεισ σε
καθεµÝα απÞ τισ οποÝεσ αντιστοιχεÝ ποσοστÞ 5 %¯ Þτι
κατÀ συνεπεια το 80 % του κεφαλαÝου αυτου δεν
εχει κληθεÝ να καταβληθεÝ και Þτι οι συµµετεχοντεσ
στο κεφÀλαιο του ΤαµεÝου εχουν υποχρεωση καταβολησ του εναποµενοντοσ ποσοστου υπÞ δεδοµενουσ Þρουσ¯ Þτι λαµβανοµενου υπÞψη του στÞχου
που καθÞρισε το ΕυρωπαϊκÞ Συµβουλιο κατÀ τη
συσταση του ΤαµεÝου Þσον αφορÀ την ενθÀρρυνση
τησ συµµετοχησ των εµπορικων τραπεζων, η οποÝα
δεν πρεπει εποµενωσ να αποτελεÝ επιβÀρυνση για τισ
τρÀπεζεσ αυτεσ, εÝναι περισσÞτερο ενδεδειγµενη η
εφαρµογη συντελεστη στÀθµισησ 20 % στο τµηµα
του εγγεγραµµενου κεφαλαÝου που δεν εχει κληθεÝ
να καταβληθεÝ¯
Þτι το παρÀρτηµα I τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ, το
οποÝο αφορÀ την κατÀταξη των στοιχεÝων εκτÞσ
ισολογισµου, προβλεπει για ορισµενα απÞ τα στοιχεÝα αυτÀ υψηλÞ κÝνδυνο και, κατÀ συνεπεια, στÀθµιση 100 %¯ Þτι η παρÀγραφοσ 4 του Àρθρου 6 τησ
εν λÞγω οδηγÝασ ορÝζει Þτι «Þταν τα εκτÞσ ισολογισµου στοιχεÝα καλυπτονται απÞ ρητη εγγυηση,
σταθµÝζονται σαν να εÝχαν συναφθεÝ για λογαριασµÞ
του εγγυητη και Þχι του πραγµατικου αντισυµβαλλοµενου. Ùταν ο κÝνδυνοσ που προκυπτει απÞ συναλλαγη εκτÞσ ισολογισµου εÝναι πληρωσ και καθ’ ολοκληρÝαν ασφαλισµενοσ, κατÀ την κρÝση των αρµοδÝων αρχων, µε κÀποια απÞ τα στοιχεÝα ενεργητικου
που αναγνωρÝζονται ωσ επαρκησ ασφÀλεια στην
παρÀγραφο 1 σηµεÝο 7 στοιχεÝο α) η σηµεÝο 11
στοιχεÝο β) εφαρµÞζονται συντελεστεσ στÀθµισησ
0 % η 20 %, ανÀλογα µε την εν λÞγω ασφÀλεια»¯
Þτι ο συµψηφισµÞσ των εξωχρηµατιστηριακων παρÀγωγων µεσων που διενεργεÝται απÞ τα γραφεÝα
συµψηφισµου που λειτουργουν ωσ κεντρικÞσ αντισυµβαλλÞµενοσ διαδραµατÝζει σηµαντικÞ ρÞλο σε
ορισµενα κρÀτη µελη¯ Þτι εÝναι σκÞπιµο να αναγνωρισθουν τα οφελη ενÞσ τετοιου συµψηφισµου Þσον
αφορÀ τη µεÝωση των πιστωτικων κινδυνων και των
σχετικων συστηµικων κινδυνων στα πλαÝσια τησ
προσεκτικησ αντιµετωπισησ των πιστωτικων κινδυνων¯ Þτι τα τρεχοντα και τα ενδεχÞµενα µελλοντικÀ
ανοÝγµατα τα οποÝα προκυπτουν απÞ το συµψηφισµÞ συµβÀσεων σε εξωχρηµατιστηριακÀ παρÀγωγα
µεσα πρεπει να καλυπτονται πληρωσ και να µην
υπÀρχει κÝνδυνοσ διευρυνσησ των ανοιγµÀτων του
γραφεÝου συµψηφισµου περαν τησ αγοραÝασ αξÝασ
τησ παρεχÞµενησ εγγυησησ ωστε επÝ µÝα µεταβατικη
περÝοδο να υπÀρξει για τα υπαγÞµενα σε συµψηφισµÞ παρÀγωγα µεσα η αυτη προσεκτικη αντιµετωπιση Þπωσ και για τα παρÀγωγα µεσα που αποτελουν
αντικεÝµενο χρηµατιστηριακησ συναλλαγησ¯ Þτι πρεπει κατÀ την κρÝση των αρµοδÝων αρχων να εÝναι
ικανοποιητικÞ το επÝπεδο του αρχικου περιθωρÝου
και του περιθωρÝου διακυµανσησ που απαιτουνται
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(9)

Þτι θα πρεπει να ληφθεÝ επÝσησ υπÞψη η περÝπτωση
κατÀ την οποÝα η εγγυηση εÝναι εµπρÀγµατη ασφÀλεια, κατÀ την εννοια του Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 1
σηµεÝο 1 στοιχεÝο γ), Þταν πρÞκειται για στοιχεÝα
εκτÞσ ισολογισµου που εÝναι εγγυοδοσÝεσ η εγγυησεισ πιστωσεων που αποτελουν υποκατÀστατα πιστωσεων¯

(10)

Þτι, δυνÀµει του Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 1 σηµεÝα 2, 4
και 7 στοιχεÝο α) τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ, τα στοιχεÝα ενεργητικου που αντιπροσωπευουν απαιτησεισ
κατÀ κεντρικων κυβερνησεων και κεντρικων τραπεζων τησ ζωνησ Α η απαιτησεισ που καλυπτονται
απÞ τη ρητη εγγυηση κεντρικων κυβερνησεων η
κεντρικων τραπεζων και τα στοιχεÝα ενεργητικου
που εÝναι εξασφαλισµενα µε τÝτλουσ που εκδÝδονται
απÞ κεντρικεσ κυβερνησεισ η κεντρικεσ τρÀπεζεσ τησ
ζωνησ Α σταθµÝζονται µε συντελεστη 0 %¯ Þτι, δυνÀµει του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 1 τησ ανωτερω οδηγÝασ, τα κρÀτη µελη µπορουν, υπÞ ορισµενεσ προυMποθεσεισ, να εφαρµÞζουν συντελεστη στÀθµισησ 0 %
στα στοιχεÝα ενεργητικου που αντιπροσωπευουν
απαιτησεισ κατÀ των ιδÝων τουσ περιφερειακων
κυβερνησεων η τοπικων αρχων καθωσ και στισ απαιτησεισ κατÀ τρÝτων και στα στοιχεÝα εκτÞσ ισολογισµου που κατεχονται για λογαριασµÞ τρÝτων και
καλυπτονται απÞ την εγγυηση αυτων των περιφερειακων κυβερνησεων η τοπικων αρχων¯

(11)

Þτι το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ 89/
647/ΕΟΚ ορÝζει Þτι τα κρÀτη µελη µπορουν να
εφαρµÞζουν συντελεστη στÀθµισησ 20 % στα στοιχεÝα ενεργητικου που, κατÀ την κρÝση των οικεÝων
αρµοδÝων αρχων, εÝναι εξασφαλισµενα µε τÝτλουσ
που εχουν εκδοθεÝ απÞ περιφερειακεσ κυβερνησεισ η
τοπικεσ αρχεσ τησ ζωνησ Α¯ Þτι οι ασφÀλειεσ υπÞ
µορφη τÝτλων που εκδÝδονται απÞ περιφερειακεσ
κυβερνησεισ η τοπικεσ αρχεσ των κρατων µελων
εÝναι σκÞπιµο να θεωρηθουν ωσ εγγυησεισ που
παρεχονται απÞ τισ κυβερνησεισ αυτεσ κατÀ την
εννοια του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 1, προκειµενου να
δοθεÝ στισ αρµÞδιεσ αρχεσ η δυνατÞτητα να εφαρµÞζουν στα στοιχεÝα ενεργητικου και στα στοιχεÝα
εκτÞσ ισολογισµου που καλυπτονται απÞ τισ ασφÀλειεσ αυτεσ συντελεστη στÀθµισησ 0 %, υπÞ τουσ
Þρουσ που προβλεπονται στην παρÀγραφο αυτη¯

(12)

Þτι το παρÀρτηµα II τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ ορÝζει
τη µεταχεÝριση των εκτÞσ ισολογισµου στοιχεÝων τα
οποÝα αποκαλουνται κοινωσ εξωχρηµατιστηριακÀ
παρÀγωγα µεσα και σχετÝζονται µε επιτÞκια και
τιµεσ συναλλÀγµατοσ, για τον υπολογισµÞ των κεφαλαιακων απαιτησεων των πιστωτικων ιδρυµÀτων¯

(13)

Þτι το Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α), παρÀγραφοσ 2, παρÀγραφοσ 3 στοιχεÝο β) και παρÀγραφοσ 6
και το Àρθρο 3 παρÀγραφοι 1 και 2 τησ παρουσασ
οδηγÝασ, καθωσ και το παρÀρτηµα εÝναι συµφωνα µε
το εργο των διεθνων οργÀνων στα οποÝα συµµετε-
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χουν οι εποπτικεσ αρχεσ του τραπεζικου τοµεα για
µια λεπτοµερεστερη και απÞ κÀποιεσ απÞψεισ
αυστηρÞτερη µεταχεÝριση των πιστωτικων κινδυνων
που ενυπÀρχουν στα εξωχρηµατιστηριακÀ παρÀγωγα µεσα, ιδÝωσ Þσον αφορÀ την επεκταση τησ υποχρεωτικησ κεφαλαιακησ κÀλυψησ σε εξωχρηµατιστηριακÀ παρÀγωγα µεσα που εχουν και Àλλα υποκεÝµενα στοιχεÝα πλην των επιτοκÝων και των τιµων
συναλλÀγµατοσ και τη δυνατÞτητα να λαµβÀνεται
υπÞψη η µεÝωση του κινδυνου που συνεπÀγονται οι
αναγνωρισµενεσ απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ συµφωνÝεσ
συµβατικου συµψηφισµου, κατÀ τον υπολογισµÞ
των κεφαλαιακων απαιτησεων για τουσ ενδεχÞµενουσ µελλοντικουσ πιστωτικουσ κινδυνουσ που ενυπÀρχουν στα εξωχρηµατιστηριακÀ παρÀγωγα µεσα¯

Το Àρθρο 12 παρÀγραφοσ 3 τησ οδηγÝασ 77/780/ΕΟΚ αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:

Þτι για τα πιστωτικÀ ιδρυµατα και τουσ οµÝλουσ
πιστωτικων ιδρυµÀτων που ασκουν δραστηριÞτητεσ
διεθνωσ σε ευρυ φÀσµα χωρων και ανταγωνÝζονται
τα πιστωτικÀ ιδρυµατα τησ ΚοινÞτητασ, οι κανÞνεσ
που θεσπÝζονται σε ευρυτερο διεθνεσ επÝπεδο θα
εχουν ωσ αποτελεσµα την πληρεστερη αντιµετωπιση,
απÞ Àποψη εποπτεÝασ, των εξωχρηµατιστηριακων
παραγωγων µεσων¯ Þτι η µεγαλυτερη ακρÝβεια εξασφαλÝζει καταλληλÞτερη υποχρεωτικη κεφαλαιακη
κÀλυψη, δεδοµενου Þτι λαµβÀνεται υπÞψη το αποτελεσµα µεÝωσησ του κινδυνου των αναγνωρισµενων
απÞ τισ εποπτικεσ αρχεσ συµφωνιων συµβατικου
συµψηφισµου για τουσ ενδεχοµενουσ µελλοντικουσ
πιστωτικουσ κινδυνουσ¯

ΕÀν συγκεκριµενη πληροφορÝα προερχεται απÞ Àλλο
κρÀτοσ µελοσ, µπορεÝ να κοινοποιηθεÝ µÞνο µετÀ απÞ
ρητη εγκριση των αρµÞδιων αρχων που τη διαβÝβασαν
και, Þπου αυτÞ ισχυει, µÞνο για τουσ σκοπουσ για τουσ
οποÝουσ δÞθηκε η εγκριση αυτη.»

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1

«3. Τα κρÀτη µελη µπορουν να συνÀπτουν συµφωνÝεσ
συνεργασÝασ, που προβλεπουν την ανταλλαγη πληροφοριων, µε τισ αρµÞδιεσ αρχεσ τρÝτων χωρων, καθωσ και µε
αρχεσ η οργανισµουσ τρÝτων χωρων Þπωσ ορÝζονται στην
παρÀγραφο 5 και στην παρÀγραφο 5α, µÞνο αν οι
κοινοποιουµενεσ πληροφορÝεσ καλυπτονται, Þσον αφορÀ
το επαγγελµατικÞ απÞρρητο, απÞ εγγυησεισ τουλÀχιστον
ισοδυναµεσ µε αυτεσ που προβλεπονται στο παρÞν Àρθρο. Αυτη η ανταλλαγη πληροφοριων πρεπει να εξυπηρετεÝ την εκτελεση των εποπτικων καθηκÞντων των εν
λÞγω αρχων η οργανισµων.

Íρθρο 2
Η οδηγÝα 89/647/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:

(15)

(16)

(17)

Þτι για να καταστεÝ δυνατη για τα πιστωτικÀ
ιδρυµατα τησ ΚοινÞτητασ η πληρεστερη αντιµετωπιση, απÞ Àποψη εποπτεÝασ, των εξωχρηµατιστηριακων παραγωγων µεσων και για να δοθεÝ η δυνατÞτητα να λαµβÀνεται υπÞψη το αποτελεσµα µεÝωσησ
του κινδυνου των αναγνωρισµενων συµφωνιων
συµβατικου συµψηφισµου στουσ ενδεχÞµενουσ µελλοντικουσ πιστωτικουσ κινδυνουσ, απαιτεÝται τροποποÝηση τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ¯
Þτι για να εξασφαλιστουν Ýσοι Þροι ανταγωνισµου
στην ΚοινÞτητα µεταξυ των πιστωτικων ιδρυµÀτων
και των επιχειρησεων επενδυσεων, χρειÀζεται µια
συνοχη στη µεταχεÝριση, απÞ την Àποψη τησ εποπτεÝασ, των αντιστοÝχων δραστηριοτητων τουσ στον
τοµεα των εξωχρηµατιστηριακων παραγωγων µεσων, για την οποÝα απαιτουνται προσαρµογεσ στην
οδηγÝα 93/6/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 15ησ ΜαρτÝου 1993, για την επÀρκεια των Ýδιων κεφαλαÝων
των επιχειρησεων επενδυσεων και των πιστωτικων
ιδρυµÀτων (1)¯
Þτι η εκδοση τησ παρουσασ οδηγÝασ αποτελεÝ το
πλεον πρÞσφορο µεσο για την επÝτευξη των επιδιωκÞµενων στÞχων και δεν υπερβαÝνει τισ ελÀχιστεσ
ρυθµÝσεισ που απαιτουνται για την επÝτευξη των
στÞχων αυτων,

(1) ΕΕ L 141 τησ 11.6.1993, σ. 1.

1. Το Àρθρο 2 τροποποιεÝται ωσ εξησ:
α) στην παρÀγραφο 1 προστÝθεται το ακÞλουθο κεÝµενο:
«— “αναγνωρισµενα χρηµατιστηρια”: χρηµατιστηρια που αναγνωρÝζονται απÞ τισ αρµÞδιεσ
αρχεσ, τα οποÝα
—

λειτουργουν κανονικÀ,

—

διεπονται απÞ κανÞνεσ που θεσπÝζονται η
εγκρÝνονται απÞ τισ ενδεδειγµενεσ αρχεσ
τησ χωρασ του χρηµατιστηρÝου, οι οποÝοι
ορÝζουν τισ προυMποθεσεισ λειτουργÝασ του
χρηµατιστηρÝου, τισ προυMποθεσεισ πρÞσβασησ στο χρηµατιστηριο καθωσ και τισ
προυMποθεσεισ που πρεπει να πληροÝ µια
συµβαση προτου γÝνει αντικεÝµενο ουσιαστικησ διαπραγµÀτευσησ στο χρηµατιστηριο,

—

εχουν ενα συµψηφιστικÞ µηχανισµÞ βÀσει
του οποÝου οι συµβÀσεισ που απαριθµουνται στο παρÀρτηµα III υπÞκεινται σε
υποχρεωτικÀ καθηµερινÀ Þρια καλυµµατοσ που παρεχουν επαρκη κατÀ τη γνωµη
των αρµοδÝων αρχων διασφÀλιση¯»

β) στην παρÀγραφο 2 προστÝθεται το ακÞλουθο εδÀφιο:
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«Οι κατÀλληλεσ αρχεσ µπορουν επÝσησ να περιλÀβουν στην εννοια των “περιφερειακων κυβερνησεων και τοπικων αρχων” τισ εκκλησÝεσ και θρησκευτικεσ κοινÞτητεσ που εχουν µορφη νοµικων προσωπων δηµοσÝου δικαÝου, στο βαθµÞ που µπορουν να
επιβÀλλουν φÞρουσ συµφωνα µε τη νοµοθεσÝα που
τουσ παρεχει το δικαÝωµα αυτÞ. ΩστÞσο, στην
περÝπτωση αυτη η δυνατÞτητα που προβλεπεται
στο Àρθρο 7 δεν ισχυει.»
2. Η πρωτη φρÀση του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 3 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«3. Ùσον αφορÀ τα εκτÞσ ισολογισµου στοιχεÝα που
αναφερονται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 3, το ενδεχÞµενο κÞστοσ αντικατÀστασησ των συµβÀσεων σε περÝπτωση αθετησησ υποχρεωσεων εκ µερουσ του αντισυµβαλλοµενου υπολογÝζεται µε µÝα απÞ τισ δυο µεθÞδουσ του
παραρτηµατοσ II.»
3. Στο Àρθρο 6:
α) στην παρÀγραφο 2 προστÝθεται το ακÞλουθο κεÝµενο:
«Το τµηµα του εγγεγραµµενου κεφαλαÝου του
Ευρωπαϊκου ΤαµεÝου Επενδυσεων που δεν εχει
κληθεÝ να καταβληθεÝ µπορεÝ να σταθµÝζεται µε
συντελεστη 20 %»¯
β) η παρÀγραφοσ 3 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο
κεÝµενο:
«3. Οι µεθοδοι που περιγρÀφονται στο παρÀρτηµα

II εφαρµÞζονται στα εκτÞσ ισολογισµου στοιχεÝα
του παραρτηµατοσ III εκτÞσ απÞ:

— τισ συµβÀσεισ που αποτελουν αντικεÝµενο διαπραγµÀτευσησ σε αναγνωρισµενα χρηµατιστηρια,
— τισ συµβÀσεισ πρÀξεων συναλλÀγµατοσ (εξαιρουµενων των συµβÀσεων που αφορουν χρυσÞ)
αρχικησ διÀρκειασ µεχρι δεκατεσσÀρων ηµερων.
Îωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 2006, οι αρµÞδιεσ αρχεσ των
κρατων µελων µπορουν να εξαιρουν απÞ την εφαρµογη των προβλεποµενων στο παρÀρτηµα II µεθÞδων τισ συµβÀσεισ εξωχρηµατιστηριακων παραγωγων που συµψηφÝζονται απÞ γραφεÝο συµψηφισµου
Þπου το γραφεÝο συµψηφισµου ενεργεÝ ωσ ο νÞµιµοσ αντισυµβαλλÞµενοσ και Þλοι οι συµµετεχοντεσ
καλυπτουν πληρωσ επÝ καθηµερινησ βÀσεωσ το
Àνοιγµα που παρουσιÀζουν εναντι του γραφεÝου
συµψηφισµου, παρεχοντασ εγγυησεισ που καλυπτουν τÞσο το τρεχον Àνοιγµα Þσο και το ενδεχÞµενο µελλοντικÞ Àνοιγµα. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ πρεπει
να κρÝνουν Þτι η παρεχÞµενη εγγυηση προσφερει
αντÝστοιχη διασφÀλιση µε την εγγυηση η οποÝα
παρεχεται συµφωνα µε την παρÀγραφο 1 σηµεÝο 7
στοιχεÝο α) και Þτι δεν υπÀρχει κÝνδυνοσ διευρυν-
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σησ των ανοιγµÀτων του γραφεÝου συµψηφισµου
περαν τησ αγοραÝασ αξÝασ τησ παρεχÞµενησ εγγυησησ. Τα κρÀτη µελη ενηµερωνουν την Επιτροπη
σχετικÀ µε την τυχÞν χρησιµοποÝηση αυτησ τησ
δυνατÞτητασ»¯
γ) Στην παρÀγραφο 4 προστÝθεται το ακÞλουθο εδÀφιο:
«Τα κρÀτη µελη µπορουν να εφαρµÞζουν συντελεστη στÀθµισησ 50 % στα στοιχεÝα εκτÞσ ισολογισµου
που αντιπροσωπευουν εγγυοδοσÝεσ η εγγυησεισ πιστωσεων που εχουν χαρακτηρα υποκαταστÀτων πιστωσεων και τα οποÝα εξασφαλÝζονται πληρωσ,
κατÀ την κρÝση των αρµοδÝων αρχων, µε υποθηκεσ
που πληρουν τουσ Þρουσ τησ παραγρÀφου 1 σηµεÝο
1 στοιχεÝο γ), υπÞ την επιφυλαξη Þτι ο εγγυητησ
εχει Àµεσο δικαÝωµα επÝ των υπεγγυων.»
4. Το Àρθρο 7 τροποποιεÝται ωσ εξησ:
α) στο τελοσ τησ παραγρÀφου 1 προστÝθεται το ακÞλουθο κεÝµενο:
«. . . η εÝναι εξασφαλισµενα, κατÀ την κρÝση των
αρµοδÝων αρχων, µε τÝτλουσ που εχουν εκδοθεÝ απÞ
αυτεσ τισ περιφερειακεσ κυβερνησεισ η τοπικεσ
αρχεσ»¯
β) στο τελοσ τησ παραγρÀφου 2 προστÝθεται το ακÞλουθο κεÝµενο:
«. . ., συµπεριλαµβανοµενων των εγγυησεων υπÞ
µορφη τÝτλων.»
5. Το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1 αντικαθÝσταται απÞ το
ακÞλουθο κεÝµενο:
«1. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 1,
τα κρÀτη µελη µπορουν να εφαρµÞζουν στÀθµιση 20 %
στα στοιχεÝα ενεργητικου που, κατÀ την κρÝση των
οικεÝων αρµοδÝων αρχων, εÝναι εξασφαλισµενα µε τÝτλουσ που εκδÝδονται απÞ περιφερειακεσ κυβερνησεισ η
τοπικεσ αρχεσ τησ ζωνησ Α, µε καταθεσεισ σε πιστωτικÀ
ιδρυµατα τησ ζωνησ Α πλην του δανειοδοτουντοσ
ιδρυµατοσ, η µε πιστοποιητικÀ καταθεσεων η Àλλα
παρÞµοια µεσα που εκδÝδονται απÞ αυτÀ τα πιστωτικÀ
ιδρυµατα.»
6. Τα παραρτηµατα II και III τροποποιουνται η αντικαθÝστανται συµφωνα µε τα τµηµα Α και Β του παραρτηµατοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.

Íρθρο 3
Η οδηγÝα 93/6/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:
1. Το Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 10 αντικαθÝσταται απÞ το
ακÞλουθο κεÝµενο:
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«10. ΕξωχρηµατιστηριακÀ (Over-the-counter, OTC)
παρÀγωγα µεσα: τα εκτÞσ ισολογισµου στοιχεÝα
στα οποÝα εφαρµÞζονται, συµφωνα µε το Àρθρο
6 παρÀγραφοσ 3 τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ, οι
µεθοδοι που περιγρÀφονται στο παρÀρτηµα II
τησ εν λÞγω οδηγÝασ.»

2. Το σηµεÝο 5 του παραρτηµατοσ II αντικαθÝσταται απÞ
το ακÞλουθο κεÝµενο:
«5.

Για να υπολογÝζουν τισ κεφαλαιακεσ απαιτησεισ
που αντιστοιχουν στα εξωχρηµατιστηριακÀ τουσ
παρÀγωγα µεσα, τα ιδρυµατα εφαρµÞζουν το
παρÀρτηµα II τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ. Οι εφαρµοστεοι συντελεστεσ στÀθµισησ κινδυνου για
τουσ συγκεκριµενουσ αντισυµβαλλοµενουσ καθορÝζονται συµφωνα µε το Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 9
τησ παρουσασ οδηγÝασ.
Îωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 2006, οι αρµÞδιεσ αρχεσ
των κρατων µελων µπορουν να εξαιρουν απÞ την
εφαρµογη των προβλεποµενων στο παρÀρτηµα II
µεθÞδων τισ συµβÀσεισ εξωχρηµατιστηριακων
παραγωγων που συµψηφÝζονται απÞ γραφεÝο
συµψηφισµου Þπου το γραφεÝο συµψηφισµου
ενεργεÝ ωσ ο νÞµιµοσ αντισυµβαλλÞµενοσ και
Þλοι οι συµβαλλÞµενοι µε αυτÞ καλυπτουν πληρωσ επÝ καθηµερινησ βÀσεωσ το Àνοιγµα που
παρουσιÀζουν εναντι του γραφεÝου συµψηφισµου, παρεχοντασ εγγυησεισ οι οποÝεσ καλυπτουν
τÞσο το τρεχον Àνοιγµα Þσο και το ενδεχÞµενο
µελλοντικÞ Àνοιγµα. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ πρεπει
να κρÝνουν Þτι η παρεχÞµενη εγγυηση προσφερει
αντÝστοιχη διασφÀλιση µε την εγγυηση η οποÝα
παρεχεται συµφωνα µε το Àρθρο 6 παρÀγραφοσ
1 σηµεÝο 7 στοιχεÝο α) σηµεÝο τησ οδηγÝασ 89/
647/ΕΟΚ και Þτι δεν υπÀρχει κÝνδυνοσ διευρυνσησ των ανοιγµÀτων του γραφεÝου συµψηφισµου
περαν τησ αγοραÝασ αξÝασ τησ παρεχοµενησ εγγυησησ. Τα κρÀτη µελη ενηµερωνουν την Επιτροπη
σχετικÀ µε την τυχÞν χρησιµοποÝηση αυτησ τησ
δυνατÞτητασ.»
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Íρθρο 4
1. Τα κρÀτη µελη θετουν σε ισχυ τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν προσ την παρουσα οδηγÝα, το αργÞτερα 24 µηνεσ
µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ. Πληροφορουν αµεσωσ την
Επιτροπη σχετικÀ.
Ùταν τα κρÀτη µελη θεσπÝζουν τισ εν λÞγω διατÀξεισ,
αυτεσ περιεχουν παραποµπη στην παρουσα οδηγÝα, η
συνοδευονται απÞ παρÞµοια παραποµπη κατÀ την επÝσηµη
δηµοσÝευση τουσ. Ο τρÞποσ τησ παροποµπησ καθορÝζεται
απÞ τα κρÀτη µελη.
2. Τα κρÀτη µελη ανακοινωνουν στην Επιτροπη τα κεÝµενα των ουσιωδων διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου τισ οποÝεσ
θεσπÝζουν στον τοµεα που διεπεται απÞ την παρουσα
οδηγÝα.

Íρθρο 5
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την ηµερα δηµοσÝευσησ τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.

Íρθρο 6
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

Λουξεµβουργο, 22 ΙουνÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

ο ΠρÞεδροσ

J.M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Το παρÀρτηµα II τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:
1. Ο τÝτλοσ αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ».
2. Το σηµεÝο 1 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«1. Επιλογη τησ µεθÞδου
Με την επιφυλαξη τησ συναÝνεσησ των εποπτικων τουσ αρχων, τα πιστωτικÀ ιδρυµατα µπορουν να
επιλεγουν µÝα απÞ τισ µεθÞδουσ που περιγρÀφονται κατωτερω για τη µετρηση των κινδυνων των
σχετιζοµενων µε τισ συµβÀσεισ που απαριθµουνται στα σηµεÝα 1 και 2 του παραρτηµατοσ III. Τα
πιστωτικÀ ιδρυµατα που πρεπει να τηρουν την υποχρεωση του Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 1 τησ
οδηγÝασ 93/6/ΕΟΚ, πρεπει να χρησιµοποιουν τη µεθοδο 1 που περιγρÀφεται κατωτερω. Για τη
µετρηση των πιστωτικων κινδυνων που σχετÝζονται µε τισ συµβÀσεισ που απαριθµουνται στο
παρÀρτηµα III σηµεÝο 3, Þλα τα πιστωτικÀ ιδρυµατα πρεπει να χρησιµοποιουν τη µεθοδο 1 που
περιγρÀφεται κατωτερω.»
3. Στο σηµεÝο 2 ο πÝνακασ 1 αντικαθÝσταται απÞ τον ακÞλουθο πÝνακα:
«ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (α) (β)

ΕναποµεÝνασα διÀρκεια (γ)

ΣυµβÀσεισ επÝ
επιτοκÝων

ΣυµβÀσεισ που
αφορουν τιµεσ
συναλλÀγµατοσ
και χρυσÞ

ΣυµβÀσεισ που
αφορουν µετοχεσ

ΣυµβÀσεισ που
αφορουν
πολυτιµα µεταλλα εκτÞσ
απÞ το χρυσÞ

ΣυµβÀσεισ που
αφορουν εµπορευµατα εκτÞσ
των πολυτÝµων
µετÀλλων

Îνα ετοσ η λιγÞτερο

0%

1%

6%

7%

10 %

ΠÀνω απÞ ενα ετοσ και
µεχρι πεντε ετη

0,5 %

5%

8%

7%

12 %

ΠÀνω απÞ πεντε ετη

1,5 %

7,5 %

10 %

8%

15 %

(α) Οι συµβÀσεισ που δεν εµπÝπτουν σε µÝα απÞ τισ πεντε κατηγορÝεσ του πÝνακα θα αντιµετωπÝζονται ωσ συµβÀσεισ
που αφορουν εµπορευµατα εκτÞσ των πολυτÝµων µετÀλλων.
(β) Για τισ συµβÀσεισ µε πολλαπλεσ ανταλλαγεσ κεφαλαÝου, το ποσοστÞ θα πολλαπλασιÀζεται µε τον αριθµÞ των
πληρωµων που αποµενουν να πραγµατοποιηθουν συµφωνα µε τη συµβαση.
(γ) Για τισ συµβÀσεισ που εχουν διαµορφωθεÝ ετσι ωστε να διακανονÝζονται ανοÝγµατα σε συγκεκριµενεσ ηµεροµηνÝεσ
και στισ οποÝεσ οι Þροι επανακαθορÝζονται ετσι ωστε η αγοραÝα τιµη τησ συµβασησ να εÝναι µηδεν στισ εν λÞγω
ηµεροµηνÝεσ, η υπολειπÞµενη προθεσµÝα θα εÝναι Ýση µε τον χρÞνο που αποµενει µεχρι τον επÞµενο επανακαθορισµÞ, Στην περÝπτωση των συµβÀσεων επιτοκÝου που πληρουν τα κριτηρια αυτÀ και εχουν υπολειπÞµενη
προθεσµÝα πÀνω απÞ ενα ετοσ, το ποσοστÞ δεν µπορεÝ να εÝναι χαµηλÞτερο απÞ 0,5 %

Για τον υπολογισµÞ του ενδεχÞµενου µελλοντικου ανοÝγµατοσ συµφωνα µε το βηµα β), οι αρµÞδιεσ
αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν στα πιστωτικÀ ιδρυµατα να εφαρµÞζουν εωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 2006 τα
ακÞλουθα ποσοστÀ αντÝ για τα προβλεπÞµενα στον πÝνακα 1, εφÞσον τα πιστωτικÀ ιδρυµατα κÀνουν
χρηση τησ δυνατÞτητασ που προβλεπεται στο Àρθρο 11α τησ οδηγÝασ 93/6/ΕΟΚ για τισ συµβÀσεισ που
εµπÝπτουν στο σηµεÝο 3 στοιχεÝα β) και γ) του παραρτηµατοσ ΙΙΙ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α

Εναποµενουσα διÀρκεια

Πολυτιµα µεταλλα
(εκτÞσ απÞ χρυσÞ)

ΚοινÀ µεταλλα

2,5 %

Íλλα συµπεριλαµβαΓεωργικÀ προϊÞντα νοµενων και ενεργειακων προϊÞντων

ΚÀτω του ετουσ

2%

3%

4%

Îνα εωσ πεντε ετη

5%

4%

5%

6%

ΠÀνω απÞ πεντε ετη

7,5 %

8%

9%

10 %»
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4. Στον πÝνακα 2 η επικεφαλÝδα στην πρωτη σειρÀ, τρÝτη στηλη, αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο
κεÝµενο:
«ΣυµβÀσεισ που αφορουν τιµεσ συναλλÀγµατοσ και χρυσÞ».
5. Στο τελοσ του σηµεÝου 2, παρεµβÀλλεται η ακÞλουθη παρÀγραφοσ:
«Οι αρµÞδιεσ αρχεσ πρεπει να εξασφαλÝζουν και στισ δυο µεθÞδουσ 1 και 2 Þτι το πλασµατικÞ
ονοµαστικÞ ποσÞ του οποÝου γÝνεται χρηση αποτελεÝ κατÀλληλο µεσο εκτÝµησησ του κινδυνου που
ενυπÀρχει στη συµβαση. Ùταν π.χ. η συµβαση προβλεπει πολλαπλεσ ταµειακεσ ροεσ, το πλασµατικÞ
ονοµαστικÞ ποσÞ πρεπει να αναπροσαρµÞζεται κατÀλληλα ωστε να αντανακλÀ τισ επιπτωσεισ των
πολλαπλων αυτων ροων επÝ των κινδυνων που ενυπÀρχουν στη συµβαση.».
6. Στο σηµεÝο 3 στοιχεÝο β) προστÝθεται το ακÞλουθο εδÀφιο:
«Οι αρµÞδιεσ αρχεσ δυνανται να αναγνωρÝζουν τον περιορισµÞ του κινδυνου που συνεπÀγονται οι
συµφωνÝεσ συµβατικου συµψηφισµου που καλυπτουν συµβÀσεισ ξενου συναλλÀγµατοσ µε αρχικη
διÀρκεια Ýση η µικρÞτερη των 14 ηµερολογιακων ηµερων, συµβÀσεισ πωλησησ προαιρεσεων η Àλλα
παρεµφερη εκτÞσ ισολογισµου στοιχεÝα για τα οποÝα δεν ισχυει το παρÞν παρÀρτηµα επειδη ο
πιστωτικÞσ κÝνδυνοσ εÝναι µηδενικÞσ η αµελητεοσ. Αν ανÀλογα µε την θετικη η αρνητικη τιµη αγορÀσ
των συµβÀσεων αυτων, η ενταξη τουσ σε Àλλη συµφωνÝα συµβατικου συµψηφισµου µπορεÝ να
προκαλεσει αυξηση η µεÝωση των κεφαλαιακων απαιτησεων, οι αρµÞδιεσ αρχεσ πρεπει να υποχρεωσουν
το πιστωτικÞ Ýδρυµα που ελεγχουν να εφαρµÞσει ανÀλογη µεταχεÝριση.»
7. Η πρωτη παρÀγραφοσ, η εισαγωγη, και το πρωτο εδÀφιο τησ δευτερησ παραγρÀφου του σηµεÝου 3
στοιχεÝο γ) σηµεÝο ii) αντικαθÝστανται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«ii) Íλλεσ συµφωνÝεσ συµψηφισµου
Για την εφαρµογη τησ µεθÞδου 1:
Στο βηµα α), το τρεχον κÞστοσ αντικατÀστασησ για τισ συµβÀσεισ που περιλαµβÀνονται σε µÝα
συµφωνÝα συµψηφισµου µπορεÝ να υπολογισθεÝ αν ληφθεÝ υπÞψη το υποθετικÞ καθαρÞ κÞστοσ
αντικατÀστασησ που προκυπτει απÞ τη συµφωνÝα¯ Þταν απÞ τον συµψηφισµÞ προκυπτει καθαρη
υποχρεωση για το πιστωτικÞ Ýδρυµα που υπολογÝζει το καθαρÞ κÞστοσ αντικατÀστασησ, το τρεχον
κÞστοσ αντικατÀστασησ υπολογÝζεται ωσ “0”.
Στο βηµα β) το ποσÞ που αφορÀ τα ενδεχÞµενα µελλοντικÀ πιστωτικÀ ανοÝγµατα για Þλεσ τισ
συµβÀσεισ που περιλαµβÀνονται σε µια συµφωνÝα συµψηφισµου, µπορεÝ να µειωθεÝ συµφωνα µε
την ακÞλουθη εξÝσωση:
ΕΠΑµειωµενο=0,4*ΕΠΑακαθ.+0,6*∆ΚΑ*ΕΠΑακαθ.
Þπου:
— ΕΠΑµειωµενο = το µειωµενο ποσÞ που αφορÀ το ενδεχÞµενο µελλοντικÞ πιστωτικÞ Àνοιγµα για
Þλεσ τισ συµβÀσεισ µε εναν συγκεκριµενο αντισυµβαλλÞµενο που περιλαµβÀνονται σε µια νοµικÀ εγκυρη διµερη συµφωνÝα συµψηφισµου
— ΕΠΑακαθ
= το Àθροισµα των ενδεχÞµενων µελλοντικων πιστωτικων ανοιγµÀτων για Þλεσ
τισ συµβÀσεισ µε εναν συγκεκριµενο αντισυµβαλλÞµενο που περιλαµβÀνονται
σε µια νοµικÀ εγκυρη συµφωνÝα συµψηφισµου, τα οποÝα υπολογÝζονται αν
πολλαπλασιαστουν τα πλασµατικÀ ονοµαστικÀ ποσÀ µε τα ποσοστÀ του
πÝνακα 1
— ∆ΚΑ
= ∆εÝκτησ καθαρου προσ ακαθÀριστο (net-to-gross ratio): κατÀ την κρÝση των
εποπτικων αρχων εÝτε:
i) µε χωριστÞ υπολογισµÞ: το πηλÝκο του καθαρου κÞστουσ αντικατÀστασησ
για Þλεσ τισ συµβÀσεισ που περιλαµβÀνονται σε µÝα νοµικÀ εγκυρη συµφωνÝα συµψηφισµου µε εναν συγκεκριµενο αντισυµβαλλÞµενο (αριθµητησ)
προσ το ακαθÀριστο κÞστοσ αντικατÀστασησ για Þλεσ τισ συµβÀσεισ που
περιλαµβÀνονται σε µια νοµικÀ εγκυρη διµερη συµφωνÝα συµψηφισµου µε
τον Ýδιο αντισυµβαλλÞµενο (παρονοµαστησ) η
ii) µε συνολικÞ υπολογισµÞ: το πηλÝκο του αθροÝσµατοσ του καθαρου κÞστουσ αντικατÀστασησ που υπολογÝζεται σε διµερη βÀση για Þλουσ τουσ
αντισυµβαλλοµενουσ λαµβανοµενων υπÞψη Þλων των συµβÀσεων που
περιλαµβÀνονται σε νοµικÀ εγκυρεσ συµφωνÝεσ συµψηφισµου (αριθµητησ)
προσ το ακαθÀριστο κÞστοσ αντικατÀστασησ για Þλεσ τισ συµβÀσεισ που
περιλαµβÀνονται σε νοµικÀ εγκυρεσ συµφωνÝεσ συµψηφισµου (παρονοµαστησ).
Αν τα κρÀτη µελη επιτρεπουν στα πιστωτικÀ ιδρυµατα να επιλεγουν τη
µεθοδο, τÞτε η µεθοδοσ που θα επιλεγεÝ πρεπει να χρησιµοποιεÝται µε
συνεπεια.
Για τον υπολογισµÞ των ενδεχοµενων µελλοντικων πιστωτικων ανοιγµÀτων συµφωνα µε τον
παραπÀνω τυπο, οι πληρωσ αντιστοιχιζÞµενεσ µεταξυ τουσ συµβÀσεισ που περιλαµβÀνονται στη
συµφωνÝα συµψηφισµου µπορουν να λαµβÀνονται υπÞψη ωσ µια συµβαση µε πλασµατικÞ ονοµαστικÞ ποσÞ ισοδυναµο προσ τισ καθαρεσ εισροεσ. Οι πληρωσ αντιστοιχιζÞµενεσ µεταξυ τουσ
συµβÀσεισ εÝναι συµβÞλαια προθεσµιακων πρÀξεων συναλλÀγµατοσ (forward foreign exchange
contracts), η παρεµφερεÝσ συµβÀσεισ στισ οποÝεσ το ονοµαστικÞ ποσÞ εÝναι ισοδυναµο µε τισ
ταµειακεσ ροεσ, αν οι ταµειακεσ ροεσ ληγουν την Ýδια τοκοφÞρο ηµεροµηνÝα και πληρωσ η εν µερει
στο Ýδιο νÞµισµα.
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Για την εφαρµογη τησ µεθÞδου 2 στο βηµα α)
— οι πληρωσ αντιστοιχιζÞµενεσ µεταξυ τουσ συµβÀσεισ που περιλαµβÀνονται στη συµφωνÝα
συµψηφισµου µπορουν να λαµβÀνονται υπÞψη ωσ µÝα συµβαση µε πλασµατικÞ ονοµαστικÞ
ποσÞ ισοδυναµο προσ τισ καθαρεσ εισροεσ¯ τα πλασµατικÀ ονοµαστικÀ ποσÀ πολλαπλασιÀζονται µε τα ποσοστÀ του πÝνακα 2».

Β. Το παρÀρτηµα III τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΙ∆Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. ΣυµβÀσεισ επιτοκÝου
α) ΠρÀξεισ ανταλλαγησ επιτοκÝων στο Ýδιο νÞµισµα (single-currency interest rate swaps)
β) ΠρÀξεισ ανταλλαγησ κυµαινοµενων επιτοκÝων διαφορετικησ βÀσησ (basis swaps)
γ) Προθεσµιακεσ συµβÀσεισ επιτοκÝου (forward- rate agreements)
δ) ΑποκτηθεÝσεσ συµβÀσεισ προαιρεσεωσ (interest-rate futures)
ε) Αγορασθεντα δικαιωµατα επιτοκÝου (interest-rate options purchased)
2. ΣυµβÀσεισ συναλλÀγµατοσ και συµβÀσεισ χρυσου
α) ΠρÀξεισ τησ ανταλλαγησ επιτοκÝων σε διαφορετικÀ νοµÝσµατα (cross-currency interest-rate
swaps)
β) Προθεσµιακεσ πρÀξεισ συναλλÀγµατοσ (forward foreign-exchange contracts)
γ) ΠροθεσµιακÀ συµβÞλαια συναλλÀγµατοσ (currency futures)
δ) ΑποκτηθεÝσεσ συµβÀσεισ προαιρεσεωσ συναλλÀγµατοσ (currency options purchased)
ε) Íλλεσ συµβÀσεισ παρεµφερουσ φυσεωσ
στ) ΣυµβÀσεισ χρυσου παρεµφερεÝσ µε εκεÝνεσ των στοιχεÝων α) εωσ ε).
3. ΣυµβÀσεισ παρεµφερουσ φυσεωσ µε εκεÝνεσ του σηµεÝου 1 στοιχεÝα α) εωσ ε) και σηµεÝου 2 στοιχεÝα α)
εωσ στοιχεÝα δ) επÝ Àλλων στοιχεÝων αναφορÀσ η επÝ δεικτων, που αφορουν:
α) Μετοχεσ
β) Πολυτιµα µεταλλα εκτÞσ απÞ τον χρυσÞ
γ) Εµπορευµατα Àλλα εκτÞσ απÞ πολυτιµα µεταλλα
δ) Íλλεσ συµβÀσεισ παρεµφερουσ φυσεωσ.»
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