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I
(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 7ης Ιανουαρίου 2014
αναφορικά με την πρόταση κανονισμού σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες
αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις
(CON/2014/2)
(2014/C 113/01)
Εισαγωγή και νομική βάση
Στις 18 Οκτωβρίου 2013 και 28 Οκτωβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αιτήματα από
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντίστοιχα, για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με πρόταση
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται
ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (1) (εφεξής ο «προτεινόμενος
κανονισμός»).
Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στο άρθρο 127 παράγραφος 4 και στο
άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο προτεινόμενος
κανονισμός περιέχει διατάξεις που επηρεάζουν τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
στην ομαλή άσκηση των πολιτικών που αφορούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 127 παράγραφος 5 της Συνθήκης. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό
συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.
1.

Σκοπός του προτεινόμενου κανονισμού

1.1.

Ο προτεινόμενος κανονισμός εισάγει σε επίπεδο Ένωσης κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για την κανονιστική ρύθμιση
των δημοσιευμένων δεικτών που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για την αναφορά σε χρηματοπιστωτικά
μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, όπως οι συμβάσεις ενυπόθηκης πίστωσης, ή τη μέτρηση της απόδοσης
των ταμείων επενδύσεων προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και ακρίβειά τους και να συμβάλει με τον
τρόπο αυτό στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των
καταναλωτών και των επενδυτών (2).

1.2.

Το νέο πλαίσιο ρυθμίζει το σύνολο της διαδικασίας καθορισμού δεικτών αναφοράς, από τη συνεισφορά των
προσφορών τιμών ή άλλων εισερχόμενων δεδομένων από τους συμμετέχοντες στην αγορά, τη διαχείριση και τον
έλεγχο των δεικτών αναφοράς έως τη διάδοση και δημοσίευσή τους. Ειδικότερα, ο προτεινόμενος κανονισμός
έχει στόχο να καταστήσει τους δείκτες αναφοράς περισσότερο αξιόπιστους και άρτιους ώστε να γίνει λιγότερο
εύκολη η παραποίησή τους από τους συμμετέχοντες της αγοράς και να καταστήσει τη διαδικασία καθορισμού
δεικτών αναφοράς περισσότερο διαφανή. Η επίτευξη των στόχων αυτών επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με την
ενίσχυση του εποπτικού ελέγχου της ποιότητας των εισερχόμενων δεδομένων και της μεθοδολογίας για τη συνει
σφορά τους στους δείκτες, οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς (3) και με την ενίσχυση
της διακυβέρνησης και του ελέγχου των φορέων που διαχειρίζονται την παροχή των δεικτών αναφοράς.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο καθεστώς, απαιτείται από τους διαχειριστές που βρίσκονται εντός της Ένωσης να
υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας από τις οικείες αρμόδιες αρχές καταγωγής (4). Καθώς η λειτουργία του

(1) COM(2013) 641 final.
(2) Βλέπε άρθρο 1 του προτεινόμενου κανονισμού. Το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού είναι ευρύ, καλύπτοντας μια πληθώρα
δεικτών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων όλων των δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται για την αναφορά σε χρηματοπιστωτικά μέσα που
εισάγονται προς διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενους χώρους, όπως η ενέργεια, τα βασικά προϊόντα
και τα παράγωγα σε συνάλλαγμα.
(3) Βλέπε άρθρα 7 και 8 του προτεινόμενου κανονισμού.
(4) Βλέπε άρθρο 22 του προτεινόμενου κανονισμού. Με τον τρόπο αυτόν, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 19, οι εποπτευόμενοι φορείς δύνανται
να χρησιμοποιούν έναν δείκτη αναφοράς που καλύπτεται από τον προτεινόμενο κανονισμό μόνο εάν αυτός παρέχεται από διαχειριστή εξουσιο
δοτημένο σύμφωνα με το άρθρο 23 ή εγγεγραμμένο σύμφωνα με το άρθρο 21.
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διαχειριστή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στον καθορισμό των δεικτών αναφοράς και χαρακτηρίζεται από την
άσκηση διακριτικής ευχέρειας στον τρόπο που τα εισαγόμενα δεδομένα μεταφράζονται στον δείκτη αναφοράς, οι
διαχειριστές οφείλουν να θεσπίζουν κώδικα δεοντολογίας και να διασφαλίζουν ότι η παροχή των δεδομένων δεν
επηρεάζεται από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων (5). Η Επιτροπή διαθέτει την εξουσία να αποφασίζει ποιοι
από τους δείκτες αναφοράς εντός της Ένωσης είναι «κρίσιμης σημασίας» και να εκδίδει κατάλογο των εν λόγω
δεικτών αναφοράς σε ενωσιακό επίπεδο (6).
1.3.

Σε ό,τι αφορά την εποπτεία και επιβολή, σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό, τα κράτη μέλη πρέπει να
ορίσουν την αρχή ή τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τα ανωτέρω καθήκοντα (7) και να τις κοινοποιούν στην
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ). Για τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, λόγω της
πιθανότητάς τους να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή του διαχειριστή πρέπει να θεσπίσει ένα
συλλογικό όργανο αρμόδιων αρχών που θα περιλαμβάνει την εν λόγω αρχή, την ΕΑΚΑΑ, τις αρμόδιες αρχές
των συνεισφερόντων και άλλες, κατά περίπτωση, αρμόδιες αρχές, και πρέπει επίσης να θεσπίσει γραπτές ρυθμί
σεις στο πλαίσιο του συλλογικού οργάνου, για τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, της συνδρομής που παρέχεται στην
ανωτέρω αρμόδια αρχή για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων που αφορούν την υποχρεωτική συνεισφορά σε έναν
δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας (8). Ελλείψει συμφωνίας εντός του συλλογικού οργάνου σχετικά με τη λήψη
ορισμένων συγκεκριμένων μέτρων (9), η αρμόδια αρχή του διαχειριστή δύναται να λαμβάνει απόφαση επί του
θέματος με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τις γνώμες των λοιπών μελών του συλλογικού
οργάνου, και κατά περίπτωση της ΕΑΚΑΑ, αιτιολογείται πλήρως. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που, μεταξύ
άλλων, είτε οι αρμόδιες αρχές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τις γραπτές ρυθμίσεις είτε στην περίπτωση που
υφίσταται διαφωνία για ένα μέτρο που πρέπει να ληφθεί, η ΕΑΚΑΑ δύναται να αποφασίζει είτε κατόπιν παρα
πομπής από άλλο μέλος του συλλογικού οργάνου είτε με δική της πρωτοβουλία σύμφωνα με τη διαδικασία της
«δεσμευτικής διαμεσολάβησης» (10). Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει επίσης καθεστώς ισοδυναμίας, τη
διαχείριση του οποίου αναλαμβάνει η ΕΑΚΑΑ, για τους δείκτες αναφορές που διαχειρίζονται τρίτες χώρες (11).

1.4.

Η πρόταση λειτουργεί επίσης συμπληρωματικά στις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής να περιληφθεί στο νέο
καθεστώς κατάχρησης αγορών (12) η παραποίηση των δεικτών αναφοράς ως αδίκημα κατάχρησης αγορών που
υπόκειται σε αυστηρά διοικητικά πρόστιμα Από μια διεθνή προοπτική, ο προτεινόμενος κανονισμός αναφέρεται
ότι εναρμονίζεται με τις αρχές για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς που εξέδωσε τον Ιούλιο 2013 η
Διεθνής Οργάνωση των Επιτροπών Χρηματιστηριακών Αξιών (IOSCO) (13).

2.

Γενικές παρατηρήσεις
Η ΕΚΤ υποστηρίζει το στόχο του προτεινόμενου κανονισμού για τη θέσπιση σε επίπεδο Ένωσης ενός κοινού
συνόλου κανόνων για τη διαδικασία καθορισμού δεικτών αναφοράς για χρηματοπιστωτικά μέσα (14) και χρηματο
πιστωτικές συμβάσεις (15), προς όφελος της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των χρηματοπιστωτικών δεικτών
αναφοράς και του ευρύτερου προβληματισμού για την προστασία των επενδυτών και καταναλωτών. Η ΕΚΤ
θεωρεί ότι η ρυθμιστική αντίδραση είναι αιτιολογημένη και ανάλογη με τις ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν στη
διαδικασία καθορισμού δεικτών αναφοράς. Η αποκατάσταση της ακεραιότητας και της εμπιστοσύνης του κοινού
στους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της πρόσφατης εικαζόμενης
παραποίησης των δεικτών αναφοράς βασικών διατραπεζικών επιτοκίων Libor και Euribor, η οποία, σε ορισμένες
περιπτώσεις, οδήγησε σε σημαντικά πρόστιμα και καταγγελίες για κατάχρηση άλλων δεικτών. Για το Ευρωσύ
στημα, η διατήρηση της ποιότητας των συνεισφορών (εισερχόμενα δεδομένα) στους εν λόγω δείκτες και της
ακεραιότητας του διαχειριστή τους είναι κρίσιμης σημασίας για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και αξιοπιστίας
των ανωτέρω βασικών δεικτών αναφοράς.

(5) Π.χ. εάν στα μέλη του διαχειριστή, ή σε ομάδα που διοικείται από αυτόν, περιλαμβάνονται συμμετέχοντες της αγοράς οι οποίοι συνεισφέρουν
εισερχόμενα δεδομένα στον δείκτη.
(6) Βλέπε άρθρο 13 του προτεινόμενου κανονισμού. Όσον αφορά τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, οι διαχειριστές οφείλουν να κοινο
ποιούν τον κώδικα δεοντολογίας στην αρμόδια αρχή και να λαμβάνουν την έγκρισή της.
(7) Βλέπε άρθρο 29 του προτεινόμενου κανονισμού. Οι εξουσίες εποπτείας και έρευνας των αρμόδιων αρχών καθορίζονται στο άρθρο 30 και οι
διοικητικές κυρώσεις τους στο άρθρο 31.
(8) Βλέπε άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 6 του προτεινόμενου κανονισμού. Το σχετικό με την υποχρεωτική συνεισφορά μέτρο είναι το άρθρο 14
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).
(9) Περιλαμβάνονται μέτρα που αφορούν την υποχρεωτική συνεισφορά (άρθρο 14), την αδειοδότηση των διαχειριστών (άρθρα 23 και 24) και τα
διοικητικά μέτρα και κυρώσεις (άρθρο 31).
(10) Προβλέπεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου
2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης
αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(11) Βλέπε τίτλο V του προτεινόμενου κανονισμού. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών οφείλουν να κοινοποιούν και να εγγράφουν τον
δείκτη αναφοράς στην ΕΑΚΑΑ και πριν αυτός χρησιμοποιηθεί από τους εποπτευόμενους φορείς εντός της Ένωσης, η Επιτροπή πρέπει να
εγκρίνει το ρυθμιστικό καθεστώς της τρίτης χώρας ως ισοδύναμο με το ενωσιακό καθεστώς.
(12) Βλέπε την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις πράξεις προσώπων που κατέ
χουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγορών), COM(2012) 421 final, και την τροποποιημένη
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν
εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, COM(2012) 420 final.
(13) Βλέπε την τελική έκθεση της IOSCO σχετικά με τις αρχές για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς της 17ης Ιουλίου 2013, διαθέσιμες
στον δικτυακό τόπο της IOSCO (www.iosco.org).
(14) Βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 13 του προτεινόμενου κανονισμού.
(15) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο 15 του προτεινόμενου κανονισμού, αυτές είναι συμβάσεις πίστωσης και συμβάσεις πίστωσης
που αφορούν ακίνητα κατοικίας, όπως προσδιορίζονται στις σχετικές οδηγίες της Ένωσης.
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Στην απάντηση του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του 2012 της Επιτροπής σχετικά
με την κανονιστική ρύθμιση των δεικτών (16), η ΕΚΤ τόνισε τη συστημική σημασία του δείκτη αναφοράς Euribor
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διατύπωσε ειδικές συστάσεις επί των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθε
σμων προς μακροπρόθεσμων μέτρων για τη βελτίωση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας του Euribor και άλλων
τέτοιων δεικτών αναφοράς. Η ΕΚΤ, μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήματος, έχει
επίσης παράσχει τις απαντήσεις του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο άλλων όμοιων διαβουλεύσεων σχετικά με το
μέλλον των δεικτών αναφοράς, τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε διεθνές επίπεδο (17).
Η ΕΚΤ επιθυμεί επίσης να διατυπώσει ορισμένες παρατηρήσεις για το μέλλον σχετικά με τη μεταρρύθμιση των
κρίσιμης σημασίας δεικτών αναφοράς επιτοκίου. Ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος στην ενίσχυση της διαδικασίας
διακυβέρνησης και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Η ΕΚΤ υποστηρίζει
σθεναρά τις πρωτοβουλίες της αγοράς που στοχεύουν στον καθορισμό επιτοκίων αναφοράς με βάση τις συναλ
λαγές, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν βιώσιμα συμπληρώματα ή υποκατάστατα του Euribor και να
υποστηρίζουν τη διευκόλυνση των επιλογών της αγοράς σε ένα μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα
προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να επιλέγουν τα επιτόκια αναφοράς που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες
τους. Επιπλέον, ο σχεδιασμός των νέων επιτοκίων αναφοράς χρειάζεται να λάβει υπόψη τις ισχυρές αρχές για
τα επιτόκια αναφοράς που θέτουν οι ΕΑΚΑΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και η IOSCO. Συνεπώς, η
ΕΚΤ ενθαρρύνει μετ’ επιτάσεως τους συμμετέχοντες στην αγορά να λάβουν ενεργό μέρος στη διαδικασία σχεδια
σμού επιτοκίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το επιτόκιο που θα προκύψει θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της αγοράς. Είναι επίσης πολύ σημαντικό σε αυτή τη μεταβατική φάση για τα νέα επιτόκια αναφοράς κάθε
ενωσιακό πλαίσιο να είναι λειτουργικό για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμης σημα
σίας καθώς ο προτεινόμενος κανονισμός έχει πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής. Η ΕΚΤ επιθυμεί επίσης να τονίσει ότι
οι ειδικές παρατηρήσεις που ακολουθούν επικεντρώνονται κυρίως στον αντίκτυπο του κανονισμού στους βασι
κούς δείκτες αναφοράς επιτοκίων.
3.

Ειδικές παρατηρήσεις

3.1.

Πεδίο εφαρμογής, εξαίρεση δεικτών και δεικτών αναφοράς που παρέχονται από τις κεντρικές τράπεζες και
ορισμός

3.1.1. Η ΕΚΤ υποστηρίζει το ευρύ πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού, το οποίο καλύπτει όλους τους
δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται για την αναφορά σε χρηματοπιστωτικά μέσα που εισάγονται προς
διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενους χώρους, όπως η ενέργεια, τα
βασικά προϊόντα και τα παράγωγα σε συνάλλαγμα, καθώς επίσης και σε χρηματοπιστωτικές συμβάσεις και στην
αξία των ταμείων επενδύσεων (18). Αυτό κρίνεται σκόπιμο ενόψει της εκτεταμένης και ευρείας κλίμακας χρήσης
των δεικτών αναφοράς σε εγχώριες και διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και, ως εκ τούτου, της σημαντικής
δυνατότητάς τους να επηρεάζουν αρνητικά τους επενδυτές και καταναλωτές των λιγότερο σύνθετων χρηματοπι
στωτικών προϊόντων, όπως των ενυπόθηκων δανείων.
3.1.2. Η ΕΚΤ χαιρετίζει τη ρητή εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού των κεντρικών
τραπεζών που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), καθώς αυτές διαθέτουν ήδη
συστήματα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους στόχους του (19). Ωστόσο, η ΕΚΤ προτείνει την επέκταση
της εξαίρεσης σε όλες τις κεντρικές τράπεζες καθώς οι δείκτες αναφοράς και οι δείκτες που παρέχονται από
αυτές υπόκεινται ήδη σε ελέγχους από τις δημόσιες αρχές. Οι εν λόγω έλεγχοι σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να
συμμορφώνονται με τις αρχές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την ακρίβεια, ακεραιότητα και
ανεξαρτησία των δεικτών αναφοράς και δεικτών (20). Θα συνιστούσε επίσης αλληλοεπικάλυψη για τις κεντρικές
τράπεζες —και πράγματι για τις δημόσιες αρχές γενικά— να υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του προτεινό
μενου κανονισμού, δεδομένου ότι οι διαχειριστές υπόκεινται στην εποπτεία των εθνικών αρμόδιων αρχών τους.
Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι κεντρικές τράπεζες και οι δείκτες αναφοράς και δείκτες
τους στον προτεινόμενο κανονισμό (21), και πράγματι η ΕΚΤ δεν θα ήταν αντίθετη στην επέκταση της εξαίρεσης
σε όλες τις δημόσιες αρχές. Αυτό συνάδει με τις αρχές της IOSCO για τον καθορισμό
(16) Βλέπε Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κανονιστική ρύθμιση των δεικτών — Απάντηση του Ευρωσυστήματος,
Νοέμβριος 2012, σ. 2-3, διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο www.ecb.europa.eu
(17) Βλέπε Απάντηση του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης των ΕΑΤ και ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις αρχές για τις διεργασίες
καθορισμού δεικτών αναφοράς στην ΕΕ και Απάντηση του Ευρωσυστήματος στην έκθεση διαβούλευσης της IOSCO σχετικά με τους χρημα
τοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς, αμφότερες δημοσιευθείσες τον Φεβρουάριο του 2013.
(18) Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) δύνανται επίσης να χρησιμοποιούν δείκτες ως αναφορά στην τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων
που διαπραγματεύονται. Βλέπε την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια
της χρηματαγοράς, COM(2013) 615 final, σύμφωνα με την οποία, στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η μέθοδος αποτίμησης βάσει των
τρεχουσών τιμών της αγοράς («mark to market»), απαιτείται η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των ΑΚΧΑ βάσει υποδείγματος θεωρη
τικών τιμών («mark to model»), η οποία είναι μεθοδολογία τύπου δεικτών αναφοράς (βλέπε ιδίως την αιτιολογική σκέψη 41 και το άρθρο 2
παράγραφος 10 του εν λόγω προτεινόμενου κανονισμού). Τα ΑΚΧΑ διαρθρώνονται συνήθως είτε ως διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών
επενδύσεων είτε ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, και ως τέτοιοι περιλαμβάνονται ήδη στον ορισμό των εποπτευόμενων
φορέων [βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 14 στοιχεία ε) και στ) του προτεινόμενου κανονισμού].
(19) Βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) και αιτιολογική σκέψη 16 του προτεινόμενου κανονισμού.
(20) Βλέπε τροποποιήσεις 1 έως 3.
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δεικτών αναφοράς, μια πρόσφατη έκθεση επί των οποίων αναφέρει ότι η διαχείριση δεικτών αναφοράς από μια
εθνική αρχή που χρησιμοποιείται για σκοπούς δημόσιας πολιτικής δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τους (22).
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του «δείκτη αναφοράς διατραπεζικού επιτοκίου» (23), η ΕΚΤ παρατηρεί ότι
το ειδικό καθεστώς που θεσπίζεται στο παράρτημα II καλύπτει μόνο τους δείκτες αναφοράς που βασίζονται σε
επιτόκια με τα οποία οι τράπεζες δύνανται να δανείζουν ή να δανείζονται μεταξύ τους. Κατά την άποψη της
ΕΚΤ, το καθεστώς πρέπει να είναι λιγότερο περιοριστικό και να περιλαμβάνει επίσης δείκτες αναφοράς το
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο των οποίων είναι το επιτόκιο με το οποίο οι τράπεζες δύνανται να δανείζουν
ή να δανείζονται από την αγορά χονδρικής (24). Η αγορά χονδρικής μπορεί να καλύπτει φορείς εκτός από τις
τράπεζες.
3.2.

Ακεραιότητα και αξιοπιστία των δεικτών αναφοράς και αδειοδότηση και εποπτεία των διαχειριστών (25)

3.2.1. Η ΕΚΤ χαιρετίζει το γεγονός ότι τα εισερχόμενα δεδομένα που υποβάλλουν οι συνεισφέροντες πρέπει να είναι
δεδομένα συναλλαγών και ότι άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση που τα διαθέ
σιμα δεδομένα συναλλαγών δεν είναι επαρκή για να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια και αξιοπιστία την αγορά ή
την οικονομική πραγματικότητα για τη μέτρηση της οποίας προορίζεται ο δείκτης αναφοράς, με την προϋπό
θεση ότι υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσής τους (26).
3.2.2. Ωστόσο, τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης πρέπει να μεριμνούν ιδιαίτερα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι,
κατά την επιδίωξη των αιτιολογημένων στόχων της πρότασης, η εισαγωγή αυστηρότερων κανονιστικών απαιτή
σεων για τους διαχειριστές (27) δεν αποτρέπει ακούσια νεοεισερχόμενους σε αυτήν την τόσο κρίσιμης σημασίας
λειτουργία ούτε αποθαρρύνει τους πολύ ισχυρούς υφιστάμενους διαχειριστές από την παραμονή τους στην εν
λόγω λειτουργία, ειδικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου μετάβασης στις πιθανές νέες τιμές
αναφοράς (28). Τέτοια εμπόδια εισόδου μπορούν να οδηγήσουν σε μη βέλτιστους δείκτες αναφοράς, οι οποίοι
ενδεχομένως δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.
3.2.3. Επιπλέον, προκειμένου να καθορισθεί το ελάχιστο όριο του «50 % [της] αξίας των συναλλαγών στην αγορά», το
οποίο απαιτείται από το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του προτεινόμενου κανονισμού για να προσδιορίζει
ο διαχειριστής εάν υφίσταται υποκείμενη αγορά για δείκτες αναφοράς που δεν βασίζονται στις συναλλαγές,
χρειάζεται διευκρίνιση του τρόπου που ο διαχειριστής καταλήγει σε μια άρτια και ανθεκτική στις προκλήσεις
αξιολόγηση σχετικά με το τι αποτελεί αγορά για τους σκοπούς αυτού του προσδιορισμού, δεδομένου ότι
«αγορά» είναι μια οικονομική έννοια που προέρχεται από το νόμο περί ανταγωνισμού και δεν ορίζεται περαιτέρω
στον προτεινόμενο κανονισμό.
3.2.4. Επίσης, η ΕΚΤ παρατηρεί ότι σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό οι διαχειριστές και οι συνεισφέροντες
στους δείκτες αναφοράς εντός της Ένωσης εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές που ορίζουν τα κράτη μέλη,
και ότι οι διαχειριστές των δεικτών αναφοράς χρειάζονται αδειοδότηση από τις εν λόγω αρχές. Η ΕΚΤ έχει από
πριν διατυπώσει την άποψή της (29) ότι, ενόψει της συστημικής σημασίας του Euribor για τις χρηματοπιστωτικές
αγορές της Ένωσης και του ρόλου του στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές
Αρχές (ΕΑΑ) πρέπει να παρεμβαίνουν στην εποπτεία της διαδικασίας καθορισμού του επιτοκίου Euribor. Η ΕΚΤ
πιστεύει ότι αρχές όπως η ΕΑΚΑΑ και η ΕΑΤ ενδείκνυνται για το ρόλο αυτόν. Συνεπώς, η ΕΚΤ χαιρετίζει την
πρόταση έκδοσης από την Επιτροπή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει των τεχνικών προτύπων της ΕΑΚΑΑ
για συγκεκριμένα θέματα στη διαδικασία καθορισμού δεικτών αναφοράς και την προτεινόμενη εξουσία της
ΕΑΚΑΑ να διενεργεί «δεσμευτική διαμεσολάβηση» κατά τον συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων
αρχών εντός της Ένωσης (30) και τον ρόλο της στην εγγραφή και ανάκληση εγγραφής των διαχειριστών που
βρίσκονται σε τρίτες χώρες (31). Επιπλέον, η ορολογία για τη θέση των νομικών ή φυσικών προσώπων, όπως
ορίζεται στον προτεινόμενο κανονισμό, πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια σε ολόκληρο το κείμενο (32). Η
ΕΚΤ χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές δύνανται να μεταβιβάζουν ορισμένα από τα καθήκοντά
τους σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό στην ΕΑΚΑΑ, εφόσον η τελευταία συμφωνεί με τη μεταβίβαση
αυτή (33).
(21) Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται ότι το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2013 πρότεινε να συμπεριληφθούν οι ΕθνΚΤ στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού (βλέπε
τροποποίηση 20 του σχεδίου έκθεσης). Ωστόσο, αναγνωρίζει (αιτιολογική σκέψη 20) ότι «η εξωτερική ανάθεση του υπολογισμού, στην περί
πτωση που δεν υφίσταται διακριτική ευχέρεια στην εφαρμογή του τύπου, δεν καθιστά αυτόν που διεξάγει τον υπολογισμό διαχειριστή για τους
σκοπούς του παρόντος κανονισμού». Το σχέδιο έκθεσης δεν έχει ψηφιστεί ακόμη από την Επιτροπή. Είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του
Κοινοβουλίου (www.europarl.europa.eu).
(22) Τελική έκθεση της IOSCO σχετικά με τις αρχές για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς, βλέπε σημείωση 13.
(23) Βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 19 και παράρτημα II του προτεινόμενου κανονισμού.
(24) Βλέπε τροποποίηση 5. Βλέπε επίσης το κεφάλαιο για τις τιμές αναφοράς επιτοκίων στο μηνιαίο δελτίο Οκτωβρίου του 2013 της ΕΚΤ, σ. 69
διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).
(25) Βλέπε τίτλους II και VI του προτεινόμενου κανονισμού.
(26) Βλέπε άρθρο 7 παράγραφο 1 στοιχείο α) του προτεινόμενου κανονισμού.
(27) Βλέπε κεφάλαιο 1 του τίτλου II του προτεινόμενου κανονισμού.
(28) Βλέπε παράγραφο 3.3.2 όπου επισημαίνονται οι ανησυχίες για τη λειτουργικότητα των ελάχιστων ορίων υποχρεωτικής συνεισφοράς.
(29) Βλέπε Δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής για την κανονιστική ρύθμιση των δεικτών — Απάντηση του Ευρωσυστήματος, Νοέμβριος 2012,
σ. 3.
(30) Προβλέπεται στο άρθρο 34 του προτεινόμενου κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
(31) Βλέπε άρθρα 20 και 21 του προτεινόμενου κανονισμού.
(32) Βλέπε τροποποίηση 9 σε ό,τι αφορά το άρθρο 20 παράγραφος 1 όπου χρησιμοποιείται ο όρος «διαχειριστής με έδρα σε τρίτη χώρα».
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Τομεακές απαιτήσεις, δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας και υποχρεωτική συνεισφορά (34)

3.3.1. Η πρόταση περιέχει ρυθμιστικές απαιτήσεις για διαφορετικούς τύπους δεικτών αναφοράς και τομείς και ένα
ειδικό καθεστώς για τους «δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας» (35). Η ΕΚΤ υποστηρίζει τα στοιχεία ενός
αυστηρότερου καθεστώτος για τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας. Η ΕΚΤ χαιρετίζει επίσης το γεγονός
ότι ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει ότι οι εποπτευόμενοι φορείς συνεισφέρουν σε υποχρεωτική βάση
εισερχόμενα δεδομένα σε έναν δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας (36). Αυτό συνιστά σημαντικό προστατευτικό
μηχανισμό στην περίπτωση, η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί, που υφίσταται ανεπάρκεια της αγοράς και οι
συνεισφορές από τα δεδομένα με βάση τις συναλλαγές εξαντλούνται ή δεν είναι διαθέσιμες (37). Ωστόσο, η ΕΚΤ
εκφράζει την ανησυχία της για το ότι ο ισχύων ορισμός του «δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας» (38), απαιτεί
η πλειοψηφία των συνεισφερόντων να είναι εποπτευόμενοι φορείς και ότι τα «χρηματοπιστωτικά μέσα αναφοράς
είναι ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 500 δισεκατ. ευρώ» δεν παρέχουν αρκετά ασφαλή βάση για την εμφάνιση
νέων δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Εκτός από το ότι συνιστά ένα
πιθανό εμπόδιο εισόδου, ένα περαιτέρω μειονέκτημα του προτεινόμενου ορισμού είναι η δυσκολία στην αξιολό
γηση της επίτευξης του αριθμητικού ορίου. Για τον λόγο αυτό, η ΕΚΤ κρίνει σκόπιμη τη διατήρηση ενός
περισσότερο ελαστικού ορισμού με βάση τις εκτιμήσεις που συνδέονται με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (39).

3.3.2. Η ΕΚΤ διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά την προτεινόμενη διατύπωση του ορίου για την ενεργοποίηση
της εξουσίας να ζητηθεί υποχρεωτική συνεισφορά. Σύμφωνα με την παρούσα διατύπωση, το άρθρο 14 χορηγεί
στην αρμόδια αρχή του διαχειριστή ορισμένες εξουσίες που αυτή δύναται να ασκεί προκειμένου να διασφαλίζει
ότι οι εποπτευόμενοι φορείς εξακολουθούν να τροφοδοτούν με συνεισφορές τον δείκτη αναφοράς και δύναται
να απαιτεί από αυτούς να λαμβάνουν μέτρα (40) στην περίπτωση όπου «συνεισφέροντες που αποτελούν τουλάχι
στον το 20 % των συνεισφερόντων σε έναν δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας έχουν παύσει ή σε περίπτωση
που υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ενδέχεται να παύσουν να συνεισφέρουν, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε
έτους». Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες με την πάροδο των ετών ορισμένα από τα
ιδρύματα μέλη της ομάδας παύουν να συνεισφέρουν εισερχόμενα δεδομένα, εντούτοις όμως, σε οποιοδήποτε
έτος (σε κυλιόμενη ή ημερολογιακή βάση) ο αριθμός των παύσεων δεν ανέρχεται στο 20 % του συνόλου των
συνεισφερόντων στον δείκτη αναφοράς και, συνεπώς, δεν ενεργοποιούνται οι εξουσίες παρέμβασης της αρμόδιας
αρχής. Ως αποτέλεσμα, τούτο μπορεί να οδηγήσει στον αργό θάνατο ενός δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας
χωρίς τη δυνατότητα επίκλησης διατάξεων αναγκαστικού χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει σοβαρές
επιπτώσεις σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα της ομάδας. Αν και ο διαχειριστής οφείλει να διασφαλίζει ότι
τα εισερχόμενα δεδομένα λαμβάνονται από ομάδα ή δείγμα συνεισφερόντων, το οποίο είναι αξιόπιστο και αντι
προσωπευτικό (41), χωρίς την ενεργοποίηση της υποχρεωτικής συνεισφοράς, οι ανεπάρκειες στα εισερχόμενα δεδο
μένα για έναν δείκτη αναφοράς ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και
στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Ενόψει του θεμελιώδους χαρακτήρα των εν λόγω δεικτών αναφοράς και
λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ομαλή λειτουργία της
αγοράς, η ΕΚΤ συνιστά μετ’ επιτάσεως αντί της εξάρτησης από έναν αριθμητικό έλεγχο, ο οποίος μπορεί
εύκολα να καταστρατηγείται και η ενεργοποίηση του οποίου ενδεχομένως να μη γίνεται ποτέ, την αντικατάστασή
του με ποιοτικά κριτήρια που σχετίζονται με τους προβληματισμούς που συνδέονται με τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα. Συνεπώς, η ΕΚΤ προτείνει σθεναρά την υποχρέωση του διαχειριστή να αξιολογεί ανά τακτά
χρονικά διαστήματα και κάθε φορά που το μέγεθος της ομάδας μειώνεται, το κατά πόσο η ομάδα παραμένει
αντιπροσωπευτική και, ιδίως, εάν κάθε μείωση στο μέγεθος έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνονται εισερχόμενα
δεδομένα από ανεπαρκώς αντιπροσωπευτική ομάδα συνεισφερόντων (42). Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΤ παρατηρεί
ότι το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του προτεινόμενου κανονισμού απαιτεί από τον διαχειριστή «να
λαμβάνει τα εισερχόμενα δεδομένα εισόδου από αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική ομάδα ή δείγμα συνεισφερόντων,
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο δείκτης αναφοράς που προκύπτει είναι αξιόπιστος και αντιπροσωπευτικός της
αγοράς ή της οικονομικής πραγματικότητας για τη μέτρηση της οποίας προορίζεται (“αντιπροσωπευτικοί συνει
σφέροντες”)». Για τον σκοπό αυτό, η ΕΚΤ προτείνει το άρθρο 14 παράγραφος 2 να προσδιορίσει ρητά ότι οι
εποπτευόμενοι φορείς που επιλέγονται να συνεισφέρουν σε υποχρεωτική βάση στον δείκτη αναφοράς κρίσιμης
σημασίας δύνανται να περιλαμβάνουν εποπτευόμενους φορείς οι οποίοι δεν είναι ιδρύματα μέλη της ομάδας.
(33) Βλέπε άρθρο 26 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού.
(34) Βλέπε τίτλο III του προτεινόμενου κανονισμού.
(35) Βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 21 (ορισμός) και άρθρο 13 του προτεινόμενου κανονισμού. Ειδικότερα, ο διαχειριστής ενός δείκτη
αναφοράς κρίσιμης σημασίας οφείλει να κοινοποιεί και να διαθέτει κώδικα δεοντολογίας που οι εθνικές αρμόδιες αρχές ελέγχουν ότι συνάδει
με τον κανονισμό.
(36) Βλέπε άρθρο 14 του προτεινόμενου κανονισμού.
(37) Βλέπε Απάντηση του Ευρωσυστήματος στη δημόσια διαβούλευση των ΕΑΤ και ΕΑΚΑΑ, βλέπε υποσημείωση 17.
(38) Βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 21 του προτεινόμενου κανονισμού.
(39) Βλέπε τροποποίηση 6.
(40) Βλέπε άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) του προτεινόμενου κανονισμού.
(41) Βλέπε άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το τμήμα Γ του παραρτήματος I του προτεινόμενου κανονισμού.
(42) Βλέπε τροποποίηση 6.
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3.3.3. Στην περίπτωση των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας, ο προτεινόμενος κανονισμός απαιτεί επίσης από τις
αρμόδιες αρχές των συνεισφερόντων να «επικουρούν» την αρμόδια αρχή του διαχειριστή του δείκτη αναφοράς
κατά την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχεία α) και
β) (43), συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης υποχρεωτικής συνεισφοράς των εποπτευόμενων φορέων στον δείκτη
αναφοράς. Η ΕΚΤ κατανοεί ότι, στην περίπτωση που, είτε η αρμόδια αρχή του διαχειριστή έχει αποφασίσει για
οποιοδήποτε από τα εν λόγω μέτρα αλλά υπάρχει διαφωνία στο συλλογικό όργανο για το (τα) ληφθέν(-τα)
μέτρο(-α), είτε δεν υπάρχει συμφωνία για τις γραπτές ρυθμίσεις που πρέπει να καταρτιστούν για την εφαρμογή
των μέτρων από την αρμόδια αρχή του διαχειριστή, το ζήτημα μπορεί να παραπεμφθεί στην ΕΑΚΑΑ, η οποία
στη συνέχεια δύναται να αποφασίσει σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 19 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3.4.

Εποπτική συνεργασία
Όσον αφορά τον δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας, ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει τη σύσταση
συλλογικού οργάνου αρμόδιων αρχών (44). Ωστόσο, η ΕΚΤ διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τη λειτουργικότητα
της ανωτέρω διαδικασίας στην περίπτωση των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας, ιδίως στην περίπτωση έκτα
κτης ανάγκης, όπως η κατάρρευση της αγοράς. Επιπλέον, οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν πρέπει να επηρεάζουν τις
αρμοδιότητες τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ βάσει του κανονισμού που αναθέτει στην ΕΚΤ ειδικά καθήκοντα στο
πεδίο της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων (45). Ο κανονισμός αυτός αναθέτει στην ΕΚΤ καθή
κοντα προληπτικής εποπτείας, αλλά όχι καθήκοντα που αφορούν την εποπτεία της άσκησης επιχειρηματικής
δραστηριότητας όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα (46). Συνεπώς, η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι οι εθνικές αρμόδιες
αρχές παραμένουν αρμόδιες για την εποπτεία των δεικτών αναφοράς. Ωστόσο, προκειμένου να διαλυθεί κάθε
αμφιβολία σχετικά με το ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές παραμένουν υπεύθυνες για την εποπτεία της χρηματοπι
στωτικής δραστηριότητας των ιδρυμάτων που υποβάλλονται στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ), ο κανονισμός
πρέπει να προσδιορίσει ότι η εθνική αρμόδια αρχή ορίζεται από τα κράτη μέλη ως αρμόδια αρχή.

3.5.

Διαφάνεια και προστασία των καταναλωτών

3.5.1. Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού, ο διαχειριστής
οφείλει να κοινοποιεί τα εισερχόμενα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του δείκτη
αναφοράς αμέσως μετά τη δημοσιοποίησή του, εκτός εάν η δημοσίευση αυτή αναμένεται ότι θα έχει σοβαρές
αρνητικές επιπτώσεις για τους συνεισφέροντες ή θα επηρεάσει αρνητικά την αξιοπιστία ή την ακεραιότητα του
δείκτη αναφοράς, οπότε η δημοσίευση μπορεί να καθυστερήσει προσωρινά για μια χρονική περίοδο κατά την
οποία περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό οι επιπτώσεις αυτές. Η ΕΚΤ κατανοεί περαιτέρω ότι οι διατάξεις του
προτεινόμενου κανονισμού που απαγορεύουν στις αρμόδιες αρχές, σε υπαλλήλους τους και κάθε εξουσιοδοτη
μένο υπεύθυνο να αποκαλύπτουν «πληροφορίες που καλύπτονται από το επιχειρηματικό απόρρητο» σε οποιοδή
ποτε άλλο πρόσωπο, δεν εφαρμόζονται στον διαχειριστή του δείκτη αναφοράς και, συνεπώς, δεν τον αποτρέπουν
να δημοσιοποιήσει εντέλει τα εισερχόμενα δεδομένα ακόμη και στην περίπτωση που αυτά περιέχουν πληροφορίες
του είδους που προσδιορίζεται στο άρθρο 16 του προτεινόμενου κανονισμού. Ωστόσο, είναι αμφίβολο εάν τα
εν λόγω δεδομένα έχουν προστιθέμενη αξία για τους χρήστες. Αντίθετα, ο προτεινόμενος κανονισμός πρέπει να
διασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν να εμπιστεύονται την αξιοπιστία των δεδομένων λόγω της κατάλληλης
εποπτείας, επιτήρησης, αρχειοθέτησης και ελέγχου αυτών. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τους δείκτες αναφοράς βάσει
συναλλαγών, ενδέχεται να προκύψουν περιπτώσεις στις οποίες τα εισερχόμενα δεδομένα που πρόκειται να δημο
σιοποιηθούν περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία είναι εμπορικά ευαίσθητα ή καλύπτονται από το επιχειρηματικό
απόρρητο, για παράδειγμα, στην περίπτωση που στα εισερχόμενα δεδομένα περιλαμβάνονται δεδομένα για τον
όγκο των συναλλαγών. Συνεπώς, ο διαχειριστής δεν θα πρέπει να οφείλει να δημοσιοποιεί τα δεδομένα ακόμη
και με καθυστέρηση, παρά μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του σχετικού συνεισφέροντος, εντούτοις θα
ήταν αρκετή η υποχρέωση του διαχειριστή να αποθηκεύει τα δεδομένα για ορισμένη χρονική περίοδο κατά τη
διάρκεια της οποίας η αρμόδια αρχή θα μπορούσε να αιτείται να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά (47). Τούτο θα
ήταν λιγότερο επαχθές για τους συνεισφέροντες, ενώ θα διευκόλυνε την αρμόδια αρχή του διαχειριστή να
αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να επιβλέπει την ακρίβεια και επάρκειά τους.
(43) Αυτή η διάταξη χορηγεί στην αρμόδια αρχή του διαχειριστή την εξουσία α) να απαιτεί από τους εποπτευόμενους φορείς να συνεισφέρουν εισερ
χόμενα δεδομένα στο διαχειριστή σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τον κώδικα δεοντολογίας ή άλλους κανόνες και β) να προσδιορίζει τη μορφή
και τον χρόνο συνεισφοράς των εισερχόμενων δεδομένων. Η απαίτηση παροχής συνδρομής καθορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3.
(44) Βλέπε άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 του προτεινόμενου κανονισμού.
(45) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ.
63). Βλέπε επίσης τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1022/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών) όσον αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του
Συμβουλίου (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 5).
(46) Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.
(47) Βλέπε άρθρο 16 του προτεινόμενου κανονισμού και τροποποίηση 7.

15.4.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/7

3.5.2. Οι διατάξεις περί διαφάνειας υποχρεώνουν τον διαχειριστή ενός δείκτη αναφοράς να δημοσιεύει διαδικασία
σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης ή παύσης
παροχής ενός δείκτη αναφοράς. Ομοίως, οι εποπτευόμενοι φορείς και οι χρήστες οφείλουν επίσης να δημο
σιεύουν άρτια σχέδια όπου καθορίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβαίνουν κατά την ανωτέρω περί
πτωση (48). Ωστόσο, ούτε οι εν λόγω διατάξεις ούτε οι διατάξεις σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις (49),
θεσπίζουν την απαίτηση για σχέδια έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση αιφνίδιας διακοπής ενός δείκτη αναφοράς.
Συνεπώς, η ΕΚΤ προτείνει να συμπεριληφθεί στον προτεινόμενο κανονισμό η υποχρέωση του διαχειριστή δείκτη
αναφοράς να αναπτύσσει δικές του διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, με πλήρη διαφάνεια προς τους τελικούς
χρήστες των δεικτών. Οι διατάξεις αυτές προτείνεται να συμπεριληφθούν στον κώδικα δεοντολογίας του διαχει
ριστή δεικτών αναφοράς ως πρόσθετη απαίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του τμήματος Δ του
παραρτήματος I του προτεινόμενου κανονισμού (50).

3.5.3. Οι εποπτευόμενοι φορείς, όπως τα πιστωτικά ιδρύματα, υποχρεούνται να αξιολογούν κατά πόσο η αναφορά μιας
χρηματοπιστωτικής σύμβασης που συνάπτεται με πελάτη στον δείκτη αναφοράς είναι κατάλληλη για χρήση από
τον πελάτη. Κατά τη διασφάλιση αυτής της καταλληλότητας, ο εποπτευόμενος φορέας απαιτείται να συγκεν
τρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εν λόγω δείκτη αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας
δήλωσης (51) του δείκτη αναφοράς από τον διαχειριστή. Η ΕΚΤ προτείνει τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης να
διευκρινίσουν τον τρόπο που η ανωτέρω υποχρέωση αντικατοπτρίζεται στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με
τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας (52), καθώς ο προτεινόμενος κανονισμός περιλαμβάνει τα ενυπό
θηκα δάνεια στον ορισμό των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων.

3.6.

Χρήση δεικτών αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστές τρίτων χωρών (53)

3.6.1. Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το προτεινόμενο στο άρθρο 20 καθεστώς ισοδυναμίας, οι δείκτες αναφοράς
που παρέχονται από διαχειριστές με έδρα σε τρίτη χώρα απαιτούνται να πληρούν ορισμένες ειδικές προϋποθέ
σεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης από την Επιτροπή για την αναγνώριση της ισοδυναμίας του
νομοθετικού πλαισίου και των εποπτικών πρακτικών των τρίτων χωρών με τις απαιτήσεις του προτεινόμενου
κανονισμού, πριν τη χρήση των εν λόγω δεικτών αναφοράς από τους εποπτευόμενους φορείς εντός της Ένωσης.
Η ΕΚΤ παρατηρεί επίσης ότι οι ανωτέρω δείκτες αναφοράς δεν φαίνονται να επωφελούνται από τις μεταβατικές
διατάξεις του άρθρου 39, καθώς αυτές φαίνεται να διέπουν μόνο τους υφιστάμενους δείκτες αναφοράς ο
διαχειριστής των οποίων οφείλει να ζητήσει άδεια από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου αυτός
βρίσκεται, διέπουν δηλαδή διαχειριστές που βρίσκονται εντός της Ένωσης.

3.6.2. Η ΕΚΤ εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τη λειτουργικότητα του προτεινόμενου καθεστώτος ισοδυναμίας, ιδίως εάν
αυτό θεσπιζόταν ταυτόχρονα με τις λοιπές διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού. Πολλά σημαντικά επενδυ
τικά προϊόντα στην Ένωση, ιδίως σε παράγωγα και ταμεία επενδύσεων, αναφέρονται σε δείκτες αναφοράς εκτός
Ένωσης. Αν και η IOSCO έχει δημοσιεύσει αρχές καθορισμού δεικτών αναφοράς και ενθαρρύνει την εφαρμογή
τους (54) από τις χώρες, αυτή εναπόκειται σε κάθε χώρα και, ως εκ τούτου, είναι αβέβαιο εάν όλα τα μέλη της
IOSCO θα τις εφαρμόσουν διά νόμου. Καθώς η θετική περί ισοδυναμίας απόφαση της Επιτροπής πρέπει να
αναφέρει ότι το νομοθετικό πλαίσιο της τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του κανονισμού, συμπερι
λαμβανομένων των απαιτήσεων διακυβέρνησης και ελέγχου, είναι νομικά δεσμευτικές και υπόκεινται σε αποτελε
σματική εποπτεία και επιβολή (55), ενδέχεται να είναι δύσκολο για το νομοθετικό πλαίσιο πολλών τρίτων χωρών,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των χωρών της G20, να πληροί τις προϋποθέσεις ισοδυναμίας, όπως για
παράδειγμα, στην περίπτωση που ο διαχειριστής τους και οι συνεισφέροντες δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις
εποπτείας (56). Κατά συνέπεια, πληθώρα προϊόντων που αναφέρονται στους ανωτέρω διαχειριζόμενους από τρίτες
χώρες δείκτες αναφοράς θα πρέπει να αποσυρθούν και ο δυνητικός αντίκτυπος μιας τέτοιας κίνησης στη χρημα
τοπιστωτική σταθερότητα θα μπορούσε να είναι σημαντικός.
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

Βλέπε άρθρα 17 και 39 του προτεινόμενου κανονισμού.
Άρθρο 39 του προτεινόμενου κανονισμού.
Βλέπε τροποποιήσεις 8 και 18.
Βλέπε άρθρο 18 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού.
Βλέπε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας,
COM(2011) 142 τελικό.
Βλέπε άρθρα 20 και 21.
Βλέπε υποσημείωση 13, βλέπε επίσης το τελευταίο ανακοινωθέν της IOSCO του Νοεμβρίου του 2013.
Βλέπε άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του προτεινόμενου κανονισμού.
Π.χ. επειδή ο διαχειριστής είναι μια ένωση μη ρυθμιζόμενης αγοράς. Η ΕΚΤ με βάση τα στοιχεία από τους συμμετέχοντες στην αγορά αντιλαμ
βάνεται ότι λίγες δικαιοδοσίες εκτός της Ένωσης σκοπεύουν να ρυθμίσουν κανονιστικά άλλους δείκτες αναφοράς πέραν του κύριου επιτοκίου
και ορισμένων δεικτών αναφοράς συναλλάγματος και βασικών προϊόντων.
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3.6.3. Επιπλέον, η ΕΚΤ παρατηρεί ότι το προτεινόμενο καθεστώς ισοδυναμίας δεν παρέχει σαφή καθοδήγηση σχετικά με
τις επιπτώσεις για τις συμβάσεις που επί του παρόντος αναφέρονται στους ανωτέρω δείκτες αναφοράς στην
περίπτωση που οι εν λόγω δείκτες δεν περάσουν τον έλεγχο ισοδυναμίας, καθώς οι μεταβατικές διατάξεις του
άρθρου 39 φαίνονται να εφαρμόζονται μόνο στους δείκτες αναφοράς της Ένωσης.
3.6.4. Για τους λόγους αυτούς, για να αρθεί η κατάσταση αβεβαιότητας της χρήσης των δεικτών εκτός Ένωσης, η
ΕΚΤ καλεί τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης να εξετάσουν τη θέσπιση κατ’ ελάχιστον μιας μεγαλύτερης προθε
σμίας εφαρμογής του καθεστώτος ισοδυναμίας σύμφωνα με το οποίο οι επιλεγέντες ευρέως χρησιμοποιούμενοι
δείκτες αναφοράς που τελούν υπό διαχείριση σε τρίτες χώρες, ιδίως στις χώρες της G20, θα μπορούν να
συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στην Ένωση μέχρι τη λήξη μιας μεγαλύτερης μεταβατικής περιόδου τριών ετών.
Για τους εν λόγω δείκτες, ο διαχειριστής τρίτης χώρας θα υποχρεούται να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις
αρχές της IOSCO στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης αναφοράς θα εξαιρείται προσωρινά
από το καθεστώς ισοδυναμίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 του προτεινόμενου κανονισμού. Ωστόσο, είναι
σημαντικό να υπάρξει εξισορρόπηση της ανησυχίας για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με την ευρύτερη
ανησυχία για ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ όλων των διαχειριστών δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας
που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ένωση. Για την επίτευξη αυτής της ισορροπίας, η ΕΚΤ σκέφτεται ένα ρόλο
για την ΕΑΚΑΑ προκειμένου να επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για λογαριασμό της Επιτροπής, εάν
η αναβολή της εφαρμογής του καθεστώτος ισοδυναμίας για τους εκτός Ένωσης διαχειριστές (57) εξακολουθεί να
είναι δικαιολογημένη.
4.

Άλλες διεθνείς πτυχές
Στην απάντηση του Ευρωσυστήματος στη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής για την κανονιστική ρύθμιση των
δεικτών (58) του Σεπτεμβρίου του 2012, η ΕΚΤ τόνισε τη σημασία στο πεδίο αυτό της διασφάλισης του κατάλ
ληλου συντονισμού των νομοθετικών πρωτοβουλιών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο με τις διεθνείς πρωτοβου
λίες. Σχετικά με αυτό, η ΕΚΤ παρατηρεί ότι η Διευθύνουσα Ομάδα του Δημόσιου Τομέα του Συμβουλίου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μέλος της οποίας είναι η ΕΚΤ, προβληματίζεται από κοινού με τους συμμετέ
χοντες της αγοράς για το μέλλον των χρηματοπιστωτικών δεικτών αναφοράς για τον τραπεζικό τομέα.
Όπου η ΕΚΤ υποδεικνύει τροποποίηση του προτεινόμενου κανονισμού, το παράρτημα περιλαμβάνει συγκεκριμένες
προτάσεις διατύπωσης συνοδευόμενες από την αντίστοιχη αιτιολογία.

Φρανκφούρτη, 7 Ιανουαρίου 2014.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

(57) Βλέπε τροποποίηση 16.
(58) Βλέπε Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κανονιστική ρύθμιση των δεικτών — Απάντηση του Ευρωσυστήματος,
Νοέμβριος 2012, σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προτάσεις διατύπωσης
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 1
Αιτιολογική σκέψη 16

«(16) Οι δείκτες αναφοράς που παρέχονται από τις κεντρικές
τράπεζες εντός της Ένωσης υπόκεινται στον έλεγχο των
δημοσίων αρχών και συμμορφώνονται με αρχές, πρότυπα
και διαδικασίες που διασφαλίζουν την ακρίβεια, την
ακεραιότητα και την ανεξαρτησία των δεικτών αναφοράς
τους κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.
Επομένως, δεν είναι απαραίτητο ότι οι δείκτες αυτοί θα
πρέπει να εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, οι
κεντρικές τράπεζες των τρίτων χωρών μπορούν επίσης να
παρέχουν δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται εντός
της Ένωσης. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ότι μόνον
οι δείκτες αναφοράς που παράγουν οι εν λόγω κεντρικές
τράπεζες εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τον παρόντα κανονισμό και ότι υπόκεινται σε παρό
μοια πρότυπα με εκείνα που προβλέπει ο παρών κανονι
σμός.»

«(16) Οι δείκτες αναφοράς που παρέχονται από τις κεντρικές
τράπεζες εντός της Ένωσης υπόκεινται στον έλεγχο των
δημοσίων αρχών και συμμορφώνονται με αρχές, πρότυπα
και διαδικασίες που διασφαλίζουν την ακρίβεια, την
ακεραιότητα και την ανεξαρτησία των δεικτών αναφοράς
τους κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.
Επομένως, δεν είναι απαραίτητο ότι οι δείκτες αυτοί θα
πρέπει να εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο οι
κεντρικές τράπεζες των τρίτων χωρών μπορούν επίσης να
παρέχουν δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται εντός
της Ένωσης. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ότι μόνον
οι δείκτες αναφοράς που παράγουν οι εν λόγω κεντρικές
τράπεζες εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τον παρόντα κανονισμό και ότι υπόκεινται σε παρό
μοια πρότυπα με εκείνα που προβλέπει ο παρών κανονι
σμός.»

Αιτιολογία
Οι δείκτες αναφοράς που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες υπόκεινται στον έλεγχο των δημοσίων αρχών. Οι έλεγχοι αυτοί σχεδιάζο
νται με τρόπο ώστε να συμμορφώνονται με αρχές, πρότυπα και διαδικασίες που διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ακεραιότητα και
την ανεξαρτησία των δεικτών αναφοράς τους. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να περιληφθούν στον παρόντα κανονισμό οι κεντρικές
τράπεζες και οι δείκτες αναφοράς που αυτές παρέχουν.

Τροποποίηση 2
Αιτιολογική σκέψη 50

«(50) Προκειμένου να διασφαλιστούν οι ενιαίοι όροι εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού, σε ό,τι αφορά ορισμένες από
τις πτυχές του θα πρέπει να χορηγηθούν εκτελεστικές
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι πτυχές αυτές αφορούν
την εξακρίβωση της ισοδυναμίας του νομικού πλαισίου
στο οποίο υπόκεινται οι κεντρικές τράπεζες και οι
πάροχοι των δεικτών αναφοράς των τρίτων χωρών, καθώς
και του κρίσιμου χαρακτήρα του δείκτη αναφοράς. Οι
εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου
2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά
με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την
Επιτροπή.»

«(50) Προκειμένου να διασφαλιστούν οι ενιαίοι όροι εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού, σε ό,τι αφορά ορισμένες από
τις πτυχές του θα πρέπει να χορηγηθούν εκτελεστικές
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι πτυχές αυτές αφορούν
την εξακρίβωση της ισοδυναμίας του νομικού πλαισίου
στο οποίο υπόκεινται οι κεντρικές τράπεζες και οι
πάροχοι των δεικτών αναφοράς των τρίτων χωρών, καθώς
και του κρίσιμου χαρακτήρα του δείκτη αναφοράς. Οι
εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου
2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά
με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την
Επιτροπή.»

Αιτιολογία
Η ανωτέρω διαγραφή των κεντρικών τραπεζών οφείλεται στην προτεινόμενη εξαίρεση των εν λόγω ιδρυμάτων.
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Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 3
Άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3

«2

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:

α) Μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
(ΕΣΚΤ).
β) Κεντρικές τράπεζες τρίτων χωρών, το νομικό πλαίσιο των
οποίων αναγνωρίζεται από την Επιτροπή, καθώς προβλέπει
αρχές, πρότυπα και διαδικασίες που διασφαλίζουν την ακρί
βεια, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της παροχής των
δεικτών αναφοράς κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανο
νισμό.

3.
Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των κεντρικών τραπεζών
τρίτων χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 38 παρά
γραφος 2.»

«2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε: κεντρικές
τράπεζες.
α) Μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
(ΕΣΚΤ).
β) Κεντρικές τράπεζες τρίτων χωρών, το νομικό πλαίσιο των
οποίων αναγνωρίζεται από την Επιτροπή, καθώς προβλέπει
αρχές, πρότυπα και διαδικασίες που διασφαλίζουν την ακρί
βεια, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της παροχής των
δεικτών αναφοράς κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανο
νισμό.

3.
Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των κεντρικών τραπεζών
τρίτων χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 38 παρά
γραφος 2.»

Αιτιολογία
Βλ. την αιτιολογία της τροποποίησης 1.

Τροποποίηση 4
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 19

«19. «δείκτης αναφοράς διατραπεζικού επιτοκίου»: δείκτης
αναφοράς το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του οποίου για
τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ) του παρόντος
άρθρου είναι το επιτόκιο με το οποίο οι τράπεζες μπορεί να
δανείσουν ή να δανειστούν από άλλες τράπεζες»

«19. «δείκτης αναφοράς διατραπεζικού επιτοκίου»: δείκτης
αναφοράς το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του οποίου για
τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ) του παρόντος
άρθρου είναι το επιτόκιο με το οποίο οι τράπεζες μπορεί να
δανείσουν ή να δανειστούν από άλλες τράπεζες ή το επιτόκιο
το οποίο είναι διαθέσιμο στην αγορά χονδρικής»

Αιτιολογία
Ο όρος «δείκτης αναφοράς διατραπεζικού επιτοκίου» όπως χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του ειδικού καθεστώτος που καθορί
ζεται στο παράρτημα ΙΙ δεν φαίνεται κατάλληλος για όλους τους δείκτες αναφοράς με βάση το ισχύον επιτόκιο ή για εκείνους που
μπορεί να αναπτυχθούν στο μέλλον. Για παράδειγμα, ο ισχύων ορισμός δεν φαίνεται να καλύπτει τα επιτόκια βάσει δεδομένων με
δυνατότητα επαλήθευσης από την αγορά χονδρικής. Επομένως, ο ορισμός πρέπει να διευρυνθεί προκειμένου να καλύπτει πέραν των
δεικτών αναφοράς με βάση το επιτόκιο με το οποίο οι τράπεζες μπορεί να δανείσουν η να δανειστούν μεταξύ τους και εκείνους
που βασίζονται στα επιτόκια που χρησιμοποιούνται στις δανειοδοτικές πράξεις που πραγματοποιούν οι τράπεζες στην αγορά
χονδρικής.
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Τροποποίηση 5
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 21

«21. “δείκτης αναφοράς κρίσιμης σημασίας”: δείκτης αναφοράς,
του οποίου η πλειονότητα των συνεισφερόντων είναι εποπτευό
μενοι φορείς και χρησιμοποιείται ως αναφορά για χρηματοπι
στωτικά μέσα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ»

«21. “δείκτης αναφοράς κρίσιμης σημασίας”: δείκτης αναφοράς,
του οποίου η πλειονότητα των συνεισφερόντων είναι εποπτευό
μενοι φορείς και χρησιμοποιείται ως αναφορά για χρηματοπι
στωτικά μέσα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ
του οποίου, η ενδεχόμενη διακοπή παροχής ή η παροχή
από μη αντιπροσωπευτική ομάδα ή σύνολο συνεισφερόντων
ή με χρήση μη αντιπροσωπευτικών εισερχόμενων δεδο
μένων, αναμένεται να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο
στη
χρηματοπιστωτική
σταθερότητα,
την
εύρυθμη
λειτουργία των αγορών, τους καταναλωτές ή την πραγμα
τική οικονομία»

Αιτιολογία
Η ΕΚΤ κρίνει σκόπιμο έναν περισσότερο ελαστικό ορισμό με βάση τις παρατηρήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη
θέση του προτεινόμενου ορισμού που βασίζεται σε ένα όριο αριθμητικής ονομαστικής αξίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση ενός νέου
δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας στο νέο περιβάλλον των δεικτών αναφοράς με βάση τις συναλλαγές, υπάρχει πιθανότητα διακύ
μανσης του αρχικού όγκου των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία αναφέρεται ο δείκτης αναφοράς. Ένας ορισμός που συνδέεται
με τις παρατηρήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παρέχει ασφαλέστερο θεμέλιο για την εμφάνιση νέων δεικτών αναφοράς
κρίσιμης σημασίας, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια, στην περίπτωση που η αγορά επιθυμεί να τους δημιουργήσει.

Τροποποίηση 6
Άρθρο 14 παράγραφοι 1, 2 (νέα), 3 (νέα) και 4 (νέα)

«1. Σε περίπτωση που τουλάχιστον το 20 % των συνεισφερό
ντων σε έναν δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας έχει παύσει ή
σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ενδέχεται να
παύσει να συνεισφέρει, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους, η
αρμόδια αρχή του διαχειριστή ενός δείκτη αναφοράς κρίσιμης
σημασίας έχει την εξουσία να:
α) απαιτεί από τους εποπτευόμενους φορείς, που επιλέγονται
σύμφωνα με την παράγραφο 2, να συνεισφέρουν με εισερχό
μενα δεδομένα στον διαχειριστή σύμφωνα με τη μεθοδο
λογία, τον κώδικα δεοντολογίας ή άλλους κανόνες
β) καθορίζει τη μορφή με την οποία παρέχονται τα εισερχό
μενα δεδομένα και την προθεσμία συνεισφοράς τους
γ) τροποποιεί τον κώδικα δεοντολογίας, τη μεθοδολογία ή
άλλους κανόνες του δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας.»

«1. Σε περίπτωση που τουλάχιστον το 20 % των συνεισφερό
ντων σε έναν δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας έχει παύσει ή
σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ενδέχεται να
παύσει να συνεισφέρει κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους, η
αρμόδια αρχή του διαχειριστή ενός δείκτη αναφοράς κρίσιμης
σημασίας Κάθε δύο έτη, ο διαχειριστής ενός ή περισσό
τερων δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας υποβάλλει
στην αρμόδια αρχή του αξιολόγηση σχετικά με την αντι
προσωπευτικότητα κάθε δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημα
σίας που διαχειρίζεται.
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2.
Ο συνεισφέρων σε δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημα
σίας που προτίθεται να εξέλθει της ομάδας ενημερώνει
εγγράφως τον αντίστοιχο διαχειριστή, ο οποίος με τη
σειρά του εγκαίρως:
α) ενημερώνει την αρμόδια αρχή του και
β) υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του, το αργότερο εντός
14 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης διαρθρω
τική αξιολόγηση των επιπτώσεων της εξόδου του συνει
σφέροντα από την ομάδα σε ό,τι αφορά το μέγεθος
και την αντιπροσωπευτικότητα της ομάδας.
3.
Με την παραλαβή της αξιολόγησης που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 ή 2 και βάσει αυτής, η αρμόδια αρχή
εγκαίρως:
α) ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ, και
β) προβαίνει σε ιδία αξιολόγηση σχετικά με το αν ο
δείκτης αναφοράς κρίσιμης σημασίας στερείται αντιπρο
σωπευτικότητας. [Τούτο ενδέχεται να προκύψει από τον
μειωμένο αριθμό συνεισφερόντων με την πάροδο του
χρόνου ή από τις διαρθρωτικές εξελίξεις στην αγορά.]
4.
Εάν η αρμόδια αρχή του διαχειριστή θεωρεί ότι ο
δείκτης αναφοράς στερείται αντιπροσωπευτικότητας, έχει
την εξουσία να:
α) απαιτεί από τους εποπτευόμενους φορείς, που επιλέγονται
σύμφωνα με την παράγραφο 2, να συνεισφέρουν με εισερ
χόμενα δεδομένα στον διαχειριστή σύμφωνα με τη μεθοδο
λογία, τον κώδικα δεοντολογίας ή άλλους κανόνες
β) καθορίζει τη μορφή με την οποία παρέχονται τα εισερχό
μενα δεδομένα και την προθεσμία συνεισφοράς τους
γ) τροποποιεί τον κώδικα δεοντολογίας, τη μεθοδολογία ή
άλλους κανόνες του δείκτη αναφοράς
δ) απαιτεί από τον συνεισφέροντα που έχει γνωστοποιήσει
την πρόθεσή του να εξέλθει της ομάδας σύμφωνα με
την παράγραφο 2 να παραμείνει στην ομάδα μέχρι την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την αρμόδια αρχή.
Η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τις 4 εβδομάδες από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόθεσης του συνει
σφέροντος να εξέλθει της ομάδας.»

Αιτιολογία
Ενδέχεται να προκύψει περίπτωση όπου, σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος, ένας αριθμός ιδρυμάτων μελών ομάδας, ο οποίος ανέρχεται
σε λιγότερο του 20 % του συνολικού αριθμού των συνεισφερόντων, παύουν να συνεισφέρουν εισερχόμενα δεδομένα και όπου αυτός
ο αριθμός στη συνέχεια αυξάνεται σημαντικά, εντούτοις όμως, σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος, ο αριθμός των παύσεων δεν ανέρχεται
στο 20 % του συνόλου των συνεισφερόντων. Στην περίπτωση αυτή, δεν ενεργοποιούνται οι εξουσίες παρέμβασης της αρμόδιας
αρχής του διαχειριστή δυνάμει του άρθρου 14 (υποχρεωτική συνεισφορά). Συνεπώς, το αριθμητικό όριο για την ενεργοποίηση των
ανωτέρω εξουσιών, το οποίο ανέρχεται στο 20 % των συνεισφερόντων που παύουν να συνεισφέρουν, πρέπει να αντικατασταθεί με
ορισμένους ποιοτικούς ελέγχους βάσει της αξιολόγησης από την αρμόδια αρχή του αντίκτυπου της κάθε μείωσης του μεγέθους της
ομάδας στην αντιπροσωπευτικότητά της και στα εισερχόμενα δεδομένα. Τούτο συνεπάγεται ότι ο συνεισφέρων που προτίθεται να
εξέλθει της ομάδας οφείλει να ενημερώνει τον διαχειριστή αμέσως. Επίσης, απαιτείται μια πρόσθετη εξουσία για λόγους χρηματοπι
στωτικής σταθερότητας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάθε συνεισφέρων που προτίθεται να αποσυρθεί παραμένει στην ομάδα
μέχρι να ολοκληρωθεί η ανωτέρω αξιολόγηση.

15.4.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

C 113/13

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 7
Άρθρο 16

«1. Ο διαχειριστής κοινοποιεί τα εισερχόμενα δεδομένα που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του δείκτη αναφοράς
αμέσως μετά τη δημοσιοποίησή του, εκτός εάν αναμένεται ότι
η δημοσίευση αυτή θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για
τους συνεισφέροντες ή θα επηρεάσει αρνητικά την αξιοπιστία ή
την ακεραιότητα του δείκτη αναφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές,
η δημοσίευση μπορεί να καθυστερήσει για μια χρονική περίοδο
κατά την οποία περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό οι επιπτώ
σεις αυτές. Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περι
λαμβάνονται στα εισερχόμενα δεδομένα δεν δημοσιεύονται.

«1. Ο διαχειριστής κοινοποιεί τα εισερχόμενα δεδομένα που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του δείκτη αναφοράς
αμέσως μετά τη δημοσιοποίησή του, εκτός εάν αναμένεται ότι
η δημοσίευση αυτή θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για
τους συνεισφέροντες ή θα επηρεάσει αρνητικά την αξιοπιστία ή
την ακεραιότητα του δείκτη αναφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές,
η δημοσίευση μπορεί να καθυστερήσει για μια χρονική περίοδο
κατά την οποία περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό οι επιπτώ
σεις αυτές. Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περι
λαμβάνονται στα εισερχόμενα δεδομένα δεν δημοσιεύονται.
«1. Ο διαχειριστής αποθηκεύει και τηρεί στη διάθεση
της αρμοδιας αρχής του τα εισερχόμενα δεδομένα που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του δείκτη
αναφοράς για μια χρονική περίοδο [5] ετών από την
ημερομηνία δημοσίευσης του δείκτη αναφοράς.
Κατά την αποθήκευση των εισερχόμενων δεδομένων, ο
διαχειριστής υποχρεούται να προστατεύει όσα δεδομένα
είναι εμπορικώς ευαίσθητα, καλύπτονται από το επιχειρη
ματικό απόρρητο ή είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Ο διαχειριστής δύναται να κοινοποιεί τα εισερχόμενα
δεδομένα από συνεισφέροντα, τα οποία χρησιμοποιούνται
για τον προσδιορισμό του δείκτη αναφοράς, μόνο μετά
την έγγραφη συναίνεσή του.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
2.
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 σχετικά με μέτρα για τον
περαιτέρω προσδιορισμό των πληροφοριών που κοινοποιούνται
βάσει της παραγράφου 1, των μέσων δημοσίευσης, καθώς
επίσης και των περιπτώσεων ενδεχόμενης καθυστέρησης της
δημοσίευσης και των μέσων διαβίβασής της.»

2.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 σχετικά με μέτρα για τον
περαιτέρω προσδιορισμό των πληροφοριών που κοινοποιούνται
αποθηκεύονται βάσει της παραγράφου 1 και των μέσων
δημοσίευσης, καθώς επίσης και των περιπτώσεων ενδεχόμενης
καθυστέρησης της δημοσίευσης και των μέσων διαβίβασής της
με τα οποία, μετά από αίτηση, αυτές διαβιβάζονται ή τίθε
νται με άλλο τρόπο στη διάθεση της αρμόδιας αρχής.»

Αιτιολογία
Ο διαχειριστής δεν πρέπει να υποχρεούται να κοινοποιεί εισερχόμενα δεδομένα, ακόμα και με καθυστέρηση. Πρώτον, τα εν λόγω
δεδομένα δεν έχουν προστιθέμενη αξία για τους χρήστες. Είναι προτιμότερο ο προτεινόμενος κανονισμός να διασφαλίζει, μέσω
κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών, ότι ο χρήστης μπορεί να εμπιστεύεται την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων.
Δεύτερον, τα εισερχόμενα δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία είναι εμπορικώς ευαίσθητα ή υπόκεινται στο
επιχειρηματικό απόρρητο, για παράδειγμα στην περίπτωση που στα εισερχόμενα δεδομένα περιλαμβάνονται δεδομένα για τον όγκο
των συναλλαγών. Ωστόσο, είναι απαραίτητο ο διαχειριστής να τηρεί τα δεδομένα στη διάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής για
εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιτρέπει στην αρχή να ελέγχει αν τα δεδομένα που συνεισφέρονται είναι αξιόπιστα και
ακριβή. Ο σχετικός συνεισφέρων δύναται, ωστόσο, να παρέχει την έγκρισή του πριν από τη δημοσίευση των δεδομένων.
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Τροποποίηση 8
Άρθρο 17 παράγραφος 1

«1. Ο διαχειριστής δημοσιεύει διαδικασία σχετικά με τις ενέρ
γειες στις οποίες πρόκειται να προβεί σε περίπτωση τροπο
ποίησης ή παύσης της παροχής ενός δείκτη αναφοράς.»

«1. Ο διαχειριστής δημοσιεύει διαδικασία σχετικά με τις ενέρ
γειες στις οποίες πρόκειται να προβεί σε περίπτωση τροπο
ποίησης ή παύσης της παροχής ενός δείκτη αναφοράς. Επίσης,
ο διαχειριστής καθορίζει στον κώδικα δεοντολογίας που
προβλέπεται στο άρθρο 9 τις διαδικασίες έκτακτης
ανάγκης που εφαρμόζονται στην περίπτωση αιφνίδιας
διαταραχής του δείκτη αναφοράς.»

Αιτιολογία
Η πρόβλεψη διαδικασιών έκτακτης ανάγκης μεταξύ των υποχρεώσεων του διαχειριστή του δείκτη αναφοράς σύμφωνα με τον
κώδικα δεοντολογίας θα υποστήριζε την αρτιότητα του δείκτη αναφοράς, θα προήγαγε τη διαφάνεια όσον αφορά τους συμμετέχο
ντες στην αγορά και θα διευκόλυνε τη μετάβαση προς ένα υποκατάστατο του δείκτη αναφοράς σε επείγουσες περιπτώσεις με άλλα
λόγια, στην περίπτωση σοβαρής και αιφνίδιας διαταραχής της ικανότητας του διαχειριστή να παρέχει τον δείκτη αναφοράς. Βλ.
επίσης την τροποποίηση 17.

Τροποποίηση 9
Άρθρο 20 παράγραφος 1

«1. Οι δείκτες αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστή με
έδρα σε τρίτη χώρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
εποπτευόμενους φορείς εντός της Ένωσης, εφόσον πληρούνται
οι εξής προϋποθέσεις:
α) η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση ισοδυναμίας σύμφωνα με
την παράγραφο 2, αναγνωρίζοντας την ισοδυναμία του
νομοθετικού πλαισίου και των εποπτικών πρακτικών της
τρίτης χώρας με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού
β) ο διαχειριστής διαθέτει άδεια ή έχει εγγραφεί σε μητρώο
και υπόκειται σε εποπτεία στην εν λόγω τρίτη χώρα
γ) ο διαχειριστής έχει ενημερώσει την ΕΑΚΑΑ ως προς τη
συναίνεσή του σχετικά με τη χρήση των υφιστάμενων ή
μελλοντικών δεικτών του αναφοράς από εποπτευόμενους
φορείς στην Ένωση, τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της Ένωσης και
την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία
τους στην τρίτη χώρα
δ) ο διαχειριστής είναι δεόντως εγγεγραμμένος βάσει του
άρθρου 21 και
ε) οι ρυθμίσεις συνεργασίας που προβλέπονται στην παρά
γραφο 3 του παρόντος άρθρου βρίσκονται σε λειτουργία.»

«1. Οι δείκτες αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστή με
έδρα που βρίσκεται σε τρίτη χώρα μπορούν να χρησιμοποιη
θούν από εποπτευόμενους φορείς εντός της Ένωσης για
χρονική περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία της έναρξης
ισχύος του παρόντος κανονισμού, εφόσον πληρούνται οι
εξής προϋποθέσεις:
α) η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση ισοδυναμίας σύμφωνα με
την παράγραφο 2, αναγνωρίζοντας την ισοδυναμία του
νομοθετικού πλαισίου και των εποπτικών πρακτικών της
τρίτης χώρας με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού
απόφαση, αναγνωρίζοντας τη συμμόρφωση του διαχει
ριστή του δείκτη αναφοράς με το νομοθετικό πλαίσιο
και τις εποπτικές πρακτικές της τρίτης χώρας στην
οποία βρίσκεται ο διαχειριστής και ειδικότερα με τις
αρχές της IOSCO σχετικά με τους χρηματοπιστωτικούς
δείκτες αναφοράς
β) ο διαχειριστής διαθέτει άδεια ή έχει εγγραφεί σε μητρώο
και υπόκειται σε εποπτεία στην εν λόγω τρίτη χώρα
γ) ο διαχειριστής έχει ενημερώσει την ΕΑΚΑΑ ως προς τη
συναίνεσή του σχετικά με τη χρήση των υφιστάμενων ή
μελλοντικών δεικτών αναφοράς του από εποπτευόμενους
φορείς στην Ένωση και τον κατάλογο των δεικτών
αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της
Ένωσης και την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την
εποπτεία τους στην τρίτη χώρα και
δ) ο διαχειριστής είναι δεόντως εγγεγραμμένος βάσει του
άρθρου 21 και
ε) οι ρυθμίσεις συνεργασίας που προβλέπονται στην παρά
γραφο 3 του παρόντος άρθρου βρίσκονται σε λειτουργία.»
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Αιτιολογία
Ενόψει της διεθνούς πολυμορφίας των ρυθμιστικών προσεγγίσεων των χρηματοπιστωτικών δεικτών αναφοράς, η εισαγωγή ενός
καθεστώτος ισοδυναμίας θα πρέπει να σταθμίζεται προσεκτικά επίσης από την οπτική των προβληματισμών για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα. Συνεπώς, πρέπει να εξετασθεί η εισαγωγή τριετούς εξαίρεσης από το καθεστώς ισοδυναμίας των διαχειριστών τρίτης
χώρας για επιλεγμένους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας που χρησιμοποιούνται ευρέως εντός της Ένωσης. Ωστόσο, οι διαχειρι
στές τρίτης χώρας πρέπει να υποχρεούνται σε συμμόρφωση με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιό τους, τις εποπτικές πρακτικές και τις
αρχές της IOSCO. Στις περιπτώσεις αυτές, ο δείκτης αναφοράς θα εξαιρείται προσωρινά από τις απαιτήσεις ισοδυναμίας που
προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 3. Οι διαχειριστές που επωφελούνται από το ανωτέρω καθεστώς θα εγγράφονται
από την ΕΑΚΑ χωριστά (βλ. κατωτέρω). Η τριετής αναβολή πρέπει να επανεξετάζεται σε ετήσια βάση, προκειμένου να επιτυγχά
νεται ισορροπία μεταξύ των ενδεχόμενων συγκρουόμενων συμφερόντων της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ίσης μεταχεί
ρισης των διαχειριστών δεικτών αναφοράς εντός και εκτός της Ένωσης. Ο ρόλος αυτός θα μπορούσε να ανατίθεται στην ΕΑΚΑ
κατόπιν εντολής από την Επιτροπή (βλ. τροποποίηση 15).
Επίσης, ενόψει του ορισμού στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 22, ο οποίος ορίζει ως «βρίσκεται» τη χώρα όπου βρίσκεται η
καταστατική έδρα ή άλλη επίσημη διεύθυνση του νομικού προσώπου, ο όρος «βρίσκεται» πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια σε
ολόκληρο το κείμενο του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροποποίηση 10
Άρθρο 20 παράγραφος 2 (νέα)

«2. Από την τρίτη επέτειο της έναρξης ισχύος του παρό
ντος κανονισμού, οι δείκτες αναφοράς που παρέχονται από
διαχειριστή με έδρα σε τρίτη χώρα μπορούν να χρησιμο
ποιούνται από τους εποπτευόμενους φορείς στην Ένωση
εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση ισοδυναμίας
σύμφωνα με την παράγραφο 3, αναγνωρίζοντας την
ισοδυναμία του νομοθετικού πλαισίου και των
εποπτικών πρακτικών της τρίτης χώρας με τις απαιτή
σεις του παρόντος κανονισμού
β) ο διαχειριστής διαθέτει άδεια ή έχει εγγραφεί σε
μητρώο και υπόκειται σε εποπτεία στην εν λόγω τρίτη
χώρα
γ) ο διαχειριστής έχει κοινοποιήσει στην ΕΑΚΑΑ τη
συναίνεσή του σχετικά με τη χρήση των υφιστάμενων ή
μελλοντικών δεικτών αναφοράς του από εποπτευόμε
νους φορείς στην Ένωση, τον κατάλογο των δεικτών
αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της
Ένωσης και την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για
την εποπτεία τους στην τρίτη χώρα
δ) ο διαχειριστής είναι δεόντως εγγεγραμμένος βάσει του
άρθρου 21 και
ε) οι ρυθμίσεις συνεργασίας που προβλέπονται στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου βρίσκονται σε
λειτουργία.»

Αιτιολογία
Tο πλήρες καθεστώς ισοδυναμίας σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 2 του άρθρου 20 θα τεθεί σε ισχύ κατά την τρίτη επέτειο της
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Τροποποίηση 11
Άρθρο 20 παράγραφος 2

«2. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει απόφαση αναγνωρίζοντας
ότι το νομοθετικό πλαίσιο και οι εποπτικές πρακτικές μιας
τρίτης χώρας εξασφαλίζουν ότι:
α) οι διαχειριστές που διαθέτουν άδεια ή έχουν εγγραφεί σε
μητρώο στην εν λόγω τρίτη χώρα συμμορφώνονται προς
δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις
απορρέουσες από τον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας ειδι
κότερα υπόψη εάν το νομικό πλαίσιο και οι εποπτικές
πρακτικές της τρίτης χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση
με τις αρχές της IOSCO σχετικά με τους χρηματοπιστωτι
κούς δείκτες αναφοράς που δημοσιεύθηκαν στις 17 Ιουλίου
2013 και
β) οι δεσμευτικές απαιτήσεις υπόκεινται σε αποτελεσματική
εποπτεία και επιβολή σε μόνιμη βάση στην εν λόγω τρίτη
χώρα.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 38 παρά
γραφος 2.»

«32. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η Επιτροπή
δύναται να εκδώσει απόφαση αναγνωρίζοντας ότι το νομοθετικό
πλαίσιο και οι εποπτικές πρακτικές μιας τρίτης χώρας εξασφα
λίζουν ότι:
α) οι διαχειριστές που διαθέτουν άδεια ή έχουν εγγραφεί σε
μητρώο στην εν λόγω τρίτη χώρα συμμορφώνονται προς
δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις
απορρέουσες από τον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας ειδι
κότερα υπόψη εάν το νομικό πλαίσιο και οι εποπτικές
πρακτικές της τρίτης χώρας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση
με τις αρχές της IOSCO σχετικά με τους χρηματοπιστωτι
κούς δείκτες αναφοράς που δημοσιεύθηκαν στις 17 Ιουλίου
2013 και
β) οι δεσμευτικές απαιτήσεις υπόκεινται σε αποτελεσματική
εποπτεία και επιβολή σε μόνιμη βάση στην εν λόγω τρίτη
χώρα.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 38 παρά
γραφος 2.»

Αιτιολογία
Λόγω της προτεινόμενης εισαγωγής προσωρινού ηπιότερου καθεστώτος σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 1 του άρθρου 20 για
χρονική περίοδο τριών ετών, η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ισοδυναμία που προβλέπεται από τη νέα παράγραφο 2 του
άρθρου 20 θα απαιτούνταν μόνο μετά την τρίτη επέτειο της έναρξης ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροποποίηση 12
Άρθρο 20 παράγραφος 3

«3. Η ΕΑΚΑΑ προβαίνει σε ρυθμίσεις
διες αρχές τρίτων χωρών, η ισοδυναμία
σίου και των εποπτικών πρακτικών των
στεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.
προσδιορίζουν τουλάχιστον: …»

συνεργασίας με αρμό
του νομοθετικού πλαι
οποίων έχει αναγνωρι
Οι σχετικές ρυθμίσεις

«34. Η ΕΑΚΑΑ προβαίνει σε ρυθμίσεις
διες αρχές τρίτων χωρών, η ισοδυναμία
σίου και των εποπτικών πρακτικών των
στεί σύμφωνα με την παράγραφο 23.
προσδιορίζουν τουλάχιστον: …»

Αιτιολογία
Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί επακόλουθο της προσθήκης της νέας παραγράφου 2 του άρθρου 20.

συνεργασίας με αρμό
του νομοθετικού πλαι
οποίων έχει αναγνωρι
Οι σχετικές ρυθμίσεις
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Τροποποίηση 13
Άρθρο 20 παράγραφος 4

«4. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων για τον προσδιορισμό του ελάχιστου περιεχομένου
των ρυθμίσεων συνεργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο
3 ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές και η
ΕΑΚΑΑ είναι σε θέση να ασκούν όλες τις εξουσίες εποπτείας
δυνάμει του παρόντος κανονισμού:
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις [XXX].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει τα ρυθμιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα
με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.»

«45. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων για τον προσδιορισμό του ελάχιστου περιεχομένου
των ρυθμίσεων συνεργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο
34 ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές και η
ΕΑΚΑΑ είναι σε θέση να ασκούν όλες τις εξουσίες εποπτείας
δυνάμει του παρόντος κανονισμού:
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις [XXX].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει τα ρυθμιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα
με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.»

Αιτιολογία
Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί επακόλουθο της προσθήκης της νέας παραγράφου 2 του άρθρου 20.

Τροποποίηση 14
Άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2

«1. Η ΕΑΚΑΑ εγγράφει σε μητρώο τους διαχειριστές που της
έχουν κοινοποιήσει τη συναίνεσή τους, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Το κοινό έχει πρόσβαση
μέσω του δικτυακού τόπου της ΕΑΚΑΑ στο μητρώο αυτό, το
οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες αναφοράς
που επιτρέπεται να παρέχουν οι σχετικοί διαχειριστές και την
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία τους στην
τρίτη χώρα.

«1. Η ΕΑΚΑΑ εγγράφει σε μητρώο τους διαχειριστές που της
έχουν κοινοποιήσει τη συναίνεσή τους, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 20
παράγραφος 2 στοιχείο γ). Το κοινό έχει πρόσβαση μέσω
του δικτυακού τόπου της ΕΑΚΑΑ στα μητρώα αυτά, τα οποία
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες αναφοράς που
επιτρέπεται να παρέχουν οι σχετικοί διαχειριστές και την
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία τους στην
τρίτη χώρα.

2.
Η ΕΑΚΑΑ ανακαλεί την εγγραφή ενός διαχειριστή που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 από το μητρώο που αναφέρεται
στην παράγραφο 1, όταν:

Η ΕΑΚΑΑ ανακαλεί την εγγραφή ενός διαχειριστή που
2.
αναφέρεται στην παράγραφο 1 από το σχετικό μητρώο που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 όταν:

α) η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους στηριζόμενους σε έγγραφα
αποδεικτικά στοιχεία να θεωρεί ότι ο διαχειριστής ενεργεί με
τρόπο σαφώς επιζήμιο για τα συμφέροντα των χρηστών των
δεικτών αναφοράς του ή για την εύρυθμη λειτουργία των
αγορών ή

α) η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους στηριζόμενους σε έγγραφα
αποδεικτικά στοιχεία να θεωρεί ότι ο διαχειριστής ενεργεί με
τρόπο σαφώς επιζήμιο για τα συμφέροντα των δεικτών
αναφοράς του ή για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών ή

β) η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους στηριζόμενους σε έγγραφα
αποδεικτικά στοιχεία να θεωρεί ότι ο διαχειριστής έχει
υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις της εθνικής νομοθεσίας ή
άλλων διατάξεων που ισχύουν για αυτόν στην τρίτη χώρα
και βάσει των οποίων η Επιτροπή έχει εκδώσει την απόφαση
που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2. »

β) η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους στηριζόμενους σε έγγραφα
αποδεικτικά στοιχεία να θεωρεί ότι ο διαχειριστής έχει
υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις της εθνικής νομοθεσίας ή
άλλων διατάξεων που ισχύουν για αυτόν στην τρίτη χώρα
και βάσει των οποίων η Επιτροπή έχει εκδώσει την απόφαση
που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 1 στοιχείο
α) ή στο άρθρο 20 παράγραφος 3.»

C 113/18

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

15.4.2014

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Αιτιολογία
Ο ρόλος του υπεύθυνου του μητρώου διαχειριστών τρίτης χώρας των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας που χρησιμοποιούνται
ευρέως στην Ένωση και υπόκεινται στο ηπιότερο προσωρινό καθεστώς δυνάμει του άθρου 20 παράγραφος 1 πρέπει επίσης να
εκτελείται από την ΕΑΚΑΑ για λογαριασμό της Επιτροπής.
Τροποποίηση 15
Άρθρο 29 παράγραφος 1
«1. Για τους διαχειριστές και τους εποπτευόμενους συνεισφέ
ροντες, κάθε κράτος μέλος ορίζει τη σχετική αρμόδια αρχή
που είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των καθηκόντων που
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και ενημερώνει σχετικά
την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ.»

«1. Για τους διαχειριστές και τους εποπτευόμενους συνεισφέ
ροντες, κάθε κράτος μέλος ορίζει τη σχετική εθνική αρμόδια
αρχή που είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των καθηκόντων
που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και ενημερώνει
σχετικά την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ.»

Αιτιολογία
Για την άρση κάθε ενδεχόμενης αμφιβολίας σχετικά με το ότι η αρμοδιότητα εποπτείας της χρηματοπιστωτικής συμπεριφοράς των
ιδρυμάτων που υπάγονται στον ΕΕΜ παραμένει στις εθνικές αρμόδιες αρχές, πρέπει να προσδιορισθεί ότι η ορισθείσα αρμόδια αρχή
είναι η εθνική αρμόδια αρχή.
Αν και τα μέλη του ΕΣΚΤ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος
2 στοιχείο α), η ΕΚΤ κατανοεί ότι η αρμοδιότητα των κρατών μελών να ορίζουν τη κεντρική τράπεζά τους ως εθνική αρμόδια
αρχή δεν θίγεται από την εν λόγω εξαίρεση, δεδομένου ότι η εξαίρεση αναφέρεται στις δραστηριότητες που προσδιορίζονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 και ορίζονται περαιτέρω στον προτεινόμενο κανονισμό.
Τροποποίηση 16
Άρθρο 40
«Μέχρι την 1η Ιουλίου 2018, η Επιτροπή προβαίνει σε επανε
ξέταση και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο σχετικά με τον παρόντα κανονισμό και ειδικό
τερα για τα εξής:

«1 Μέχρι την 1η Ιουλίου 2018, η Επιτροπή προβαίνει σε
επανεξέταση και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο σχετικά με τον παρόντα κανονισμό και ειδι
κότερα για τα εξής:

α) τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος
των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας και της υποχρεω
τικής συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14, καθώς
και τον καθορισμό δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας
σύμφωνα με το άρθρο 3·

α) τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος
των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας και της υποχρεω
τικής συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14, καθώς
και τον καθορισμό δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας
σύμφωνα με το άρθρο 3·

β) την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος εποπτείας του
τίτλου VI και των συλλογικών οργάνων βάσει του άρθρου
34, καθώς επίσης και την σκοπιμότητα της εποπτείας
ορισμένων δεικτών αναφοράς από οργανισμό της Ένωσης·
και

β) την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος εποπτείας του
τίτλου VI και των συλλογικών οργάνων βάσει του άρθρου
34, καθώς επίσης και την σκοπιμότητα της εποπτείας
ορισμένων δεικτών αναφοράς από οργανισμό της Ένωσης·
και

γ) την τιμή της απαίτησης καταλληλότητας βάσει του άρθρου
18.»

γ) την τιμή της απαίτησης καταλληλότητας βάσει του άρθρου
18.
Επιπλέον, η Επιτροπή προβαίνει σε ετήσια βάση σε
2.
επανεξέταση και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία και
την αποδοτικότητα του προσωρινού καθεστώτος ισοδυνα
μίας βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1. Για τον σκοπό
αυτόν, η Επιτροπή δύναται να αναθέτει τη διενέργεια της
εν λόγω έκθεσης στην ΕΑΚΑΑ. Η πρώτη έκθεση οφείλεται
την [πρώτη επέτειο της έναρξης ισχύος του κανονισμού –
ηη/μμ/2015].»
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Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Αιτιολογία
Ενόψει του προτεινόμενου «ηπιότερου» καθεστώτος ισοδυναμίας για τους διαχειριστές τρίτης χώρας των δεικτών αναφοράς που
χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ένωση για προσωρινή χρονική περίοδο τριών ετών (βλ. νέα παράγραφο 1 του άρθρου 20), η
Επιτροπή πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε επανεξέταση και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του
ανωτέρω καθεστώτος και την ανάπτυξη νομικού και εποπτικού πλαισίου στις τρίτες χώρες στις οποίες βρίσκονται οι διαχειριστές
των εν λόγω δεικτών αναφοράς. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναθέτει στην ΕΑΚΑΑ την ανωτέρω επανεξέταση για λογαριασμό της.
Τροποποίηση 17
Άρθρο 41
«Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του].
Ωστόσο, το άρθρο 13 παράγραφος 1 και το άρθρο 34 εφαρ
μόζονται από την [6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].»

«Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του],
με εξαίρεση τις παρακάτω διατάξεις:
Ωστόσο, Το άρθρο 13 παράγραφος 1 και το άρθρο 34 εφαρ
μόζονται από την [6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].
Το άρθρο 20 παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζεται από την
[36 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].»

Αιτιολογία
Προτείνεται η αναβολή της εφαρμογής του πλήρους καθεστώτος ισοδυναμίας στους διαχειριστές τρίτης χώρας των δεικτών
αναφοράς που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ένωση για χρονικό διάστημα τριών ετών για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,
παρέχοντας στις χώρες εκτός Ένωσης χρόνο να εισάγουν ένα εποπτικό πλαίσιο ισοδύναμο με εκείνο του προτεινόμενου κανονισμού.
Τροποποίηση 18
Σημείο 1 του τμήματος Δ του παραρτήματος Ι
«1. Ο κώδικας δεοντολογίας που καταρτίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 9 περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) απαιτήσεις διασφάλισης της παροχής των εισερχόμενων δεδο
μένων σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8· ποια πρόσωπα
μπορούν να υποβάλουν εισερχόμενα δεδομένα στον διαχει
ριστή και τις διαδικασίες αξιολόγησης της ταυτότητας ενός
συνεισφέροντα ή των υποβαλλόντων στοιχεία και την αδειο
δότηση των τελευταίων·
β) πολιτικές για να διασφαλιστεί ότι οι συνεισφέροντες παρέ
χουν όλα τα σχετικά εισερχόμενα δεδομένα· και
γ) τα συστήματα και τους ελέγχους που υποχρεούται να καθιε
ρώσει ο συνεισφέρων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
— διαδικασίες για την υποβολή εισερχόμενων δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης του συνεισφέροντα
να διευκρινίσει εάν πρόκειται για δεδομένα συναλλαγών
και εάν τα εισερχόμενα δεδομένα ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις του διαχειριστή·
— πολιτικές για τη χρήση της διακριτικής ευχέρειας σε ό,τι
αφορά την παροχή εισερχόμενων δεδομένων·
— τυχόν απαιτήσεις για την επικύρωση των εισερχόμενων
δεδομένων πριν την παροχή τους στον διαχειριστή·
— τις πολιτικές τήρησης αρχείων·
— απαιτήσεις αναφοράς ύποπτων εισερχόμενων δεδομένων·
— τις απαιτήσεις για τη διαχείριση των συγκρούσεων.»

«1. Ο κώδικας δεοντολογίας που καταρτίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 9 περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
[....]
και
δ) τις διαδικασίες έκτακτες ανάγκης που ακολουθεί ο
διαχειριστής του δείκτη αναφοράς στην περίπτωση
αιφνίδιας διαταραχής στον δείκτη αναφοράς, με σκοπό
την προαγωγή της αρτιότητας του δείκτη αναφοράς και
τη βελτίωση της διαφάνειας προς τους τελικούς
χρήστες.»
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Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Αιτιολογία
Ο ορισμός των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο διαχειριστή του δείκτη αναφοράς θα υποστήριζε την αρτιότητα του
δείκτη αναφοράς, θα προήγαγε τη διαφάνεια προς τους συμμετέχοντες στην αγορά και θα διευκόλυνε τη μετάβαση προς το υποκα
τάστατο του δείκτη αναφοράς στις επείγουσες περιπτώσεις.
Τροποποίηση 19
Σημείο 4 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση του παραρτήματος II
«4. Για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο
α) τα δεδομένα συναλλαγών περιλαμβάνουν:

«4. Για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο
α) τα δεδομένα συναλλαγών περιλαμβάνουν:

α) συναλλαγές του συνεισφέροντα που συνάδουν με τις απαιτή
σεις για τα εισερχόμενα δεδομένα του κώδικα δεοντολογίας:

α) συναλλαγές του συνεισφέροντα που συνάδουν με τις απαιτή
σεις για τα εισερχόμενα δεδομένα του κώδικα δεοντολογίας:

— στην διατραπεζική αγορά καταθέσεων άνευ εγγυήσεων,

— στην διατραπεζική αγορά καταθέσεων άνευ εγγυήσεων,

— άλλες αγορές καταθέσεων άνευ εγγυήσεων, συμπεριλαμ
βανομένων των πιστοποιητικών καταθέσεων προθεσμίας
και των εμπορικών χρεογράφων και

— άλλες αγορές καταθέσεων άνευ εγγυήσεων, συμπεριλαμ
βανομένων των πιστοποιητικών καταθέσεων προθεσμίας
και των εμπορικών χρεογράφων και

— άλλες συναφείς αγορές σχετικά με συμφωνίες ανταλ
λαγών σε επιτόκια δεικτών για καταθέσεις μιας νύχτας,
συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς, προθεσμιακές
συμφωνίες συναλλάγματος, συμβόλαια μελλοντικής εκπλή
ρωσης επιτοκίου και δικαιώματα προαίρεσης και πράξεις
των κεντρικών τραπεζών.»

— άλλες συναφείς αγορές όπως οι συμφωνίες ανταλλαγών
σε επιτόκια δεικτών για καταθέσεις μιας νύχτας, συμφω
νίες πώλησης και επαναγοράς προθεσμιακές συμφωνίες
συναλλάγματος, και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
επιτοκίου και δικαιώματα προαίρεσης και πράξεις των
κεντρικών τραπεζών .»

Αιτιολογία
Ο όρος «πράξεις των κεντρικών τραπεζών» δεν προσδιορίζεται, επομένως το πεδίο εφαρμογής του δεν είναι σαφές. Ωστόσο, τα
δεδομένα συναλλαγών μεταξύ κεντρικών τραπεζών και μελών της ομάδας εντός του πλαισίου νομισματικής πολιτικής δεν θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται από τους συνεισφέροντες για τον σκοπό της συνεισφοράς στον καθορισμό του δείκτη αναφοράς, καθώς η
αποκάλυψη των εν λόγω δεδομένων ενδέχεται να διακυβεύει την ικανότητα των κεντρικών τραπεζών να επικοινωνούν αποτελεσμα
τικά τη νομισματική πολιτική». Επιπλέον, η χρήση δεδομένων που αφορούν τις εν λόγω πράξεις ενδέχεται να παρέχει ανεπαρκή
κίνητρα στους αντισυμβαλλόμενους ως προς τη συμμετοχή τους στις πράξεις νομισματικής πολιτικής και συνεπώς να παρεμποδίζει
την ορθή εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Όσον αφορά τις πράξεις ιδίων επενδυτικών κεφαλαίων των κεντρικών τραπεζών, ο
όγκος τους είναι συγκριτικά μικρός και συνεπώς αυτές οι πράξεις αποτελούν λιγότερο σημαντική πηγή δεδομένων στην αγορά
χονδρικής χρηματοδότησης.
Τροποποίηση 20
Σημείο 6 του παραρτήματος II
«Διαφάνεια των εισερχόμενων δεδομένων

Διαφάνεια των εισερχόμενων δεδομένων

6.
Εάν τα εισερχόμενα δεδομένα αποτελούν εκτιμήσεις, ο
διαχειριστής τα δημοσιεύει τρεις μήνες μετά την παροχή τους.
Σε διαφορετική περίπτωση, τα εισερχόμενα δεδομένα δημοσιεύο
νται σύμφωνα με το άρθρο 16.»

6.
Εάν τα εισερχόμενα δεδομένα αποτελούν εκτιμήσεις, ο
διαχειριστής τα δημοσιεύει τρεις μήνες μετά την παροχή τους.
Σε διαφορετική περίπτωση, τα εισερχόμενα δεδομένα δημοσιεύο
νται σύμφωνα με το άρθρο 16.

Αιτιολογία
Λόγω της προτεινόμενης διαγραφής της υποχρέωσης των διαχειριστών να δημοσιεύουν εισερχόμενα δεδομένα —βλ. τροποποίηση 7
— η παράγραφος αυτή καθίσταται περιττή. Επιπλέον, δεν υπάρχει σαφής λόγος για τη μεταχείριση των εισερχόμενων δεδομένων
που αποτελούν εκτιμήσεις με τρόπο διαφορετικό από εκείνη των εισερχόμενων δεδομένων που αποτελούν δεδομένα συναλλαγών σε
ό,τι αφορά την καθυστέρηση στην ημερομηνία δημοσίευσης.
(1) Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ. Η χρήση διαγράμμισης στο κυρίως κείμενο αφορά τα
σημεία των οποίων τη διαγραφή προτείνει η ΕΚΤ.
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II
(Ανακοινώσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παράβασης 2013/4108
(2014/C 113/02)
1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει τους καταγγέλλοντες σχετικά με την πορεία της διαδικασίας επί
παραβάσει 2013/4108, που αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα του τεχνικού σχεδιαστή («delineante») στην Ισπανία.
2. Μετά την προειδοποιητική επιστολή που απεστάλη από την Επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με το
άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισπανία συμμορφώθηκε με το ενωσιακό δίκαιο,
τροποποιώντας τη νομοθεσία της.
3. Η Ισπανία θέσπισε το βασιλικό διάταγμα (Real Decreto) 103/2014 της 21ης Φεβρουαρίου 2014 (ΒΟΕ,
10 Μαρτίου 2014) με το οποίο τροποποιείται το βασιλικό διάταγμα 1837/2008 της 8ης Νοεμβρίου 2008, ενώ αυτό
το τελευταίο μετέφερε στο ισπανικό δίκαιο την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων. Το βασιλικό διάταγμα 103/2014 διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.boe.es/boe/dias/
2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2523.pdf.
4. Το άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος 103/2014, στα στοιχεία 13 και 14, τροποποιεί ειδικά το παράρτημα
VIII του βασιλικού διατάγματος 1837/2008, τοποθετώντας το επάγγελμα του «delineante» στο επίπεδο εκπαίδευσης
του άρθρου 19 παράγραφος 2 του βασιλικού διατάγματος 1837/2008, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο του πιστο
ποιητικού που ορίζεται στο άρθρο 11 στοιχείο β) της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
5. Όσον αφορά ειδικότερα το επάγγελμα του «delineante», έχει λοιπόν επιλυθεί το πρόβλημα ενδεχόμενης διάκρισης
έναντι των κατόχων των προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη και το βασιλικό διάταγμα 1837/2008,
όπως τροποποιήθηκε από το βασιλικό διάταγμα 103/2014, φαίνεται να συμβιβάζεται με την οδηγία 2005/36/ΕΚ.
6. Ως εκ τούτου, οι καταγγέλλοντες ενημερώνονται ότι η αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας επί
παραβάσει 2013/4108 προτίθεται να προτείνει στην Επιτροπή να θέσει την υπόθεση αυτή στο αρχείο, σε μία από τις
προσεχείς συνεδριάσεις της. Εντούτοις, στην περίπτωση που οι καταγγέλλοντες θα διέθεταν νέα στοιχεία, ικανά να
αποδείξουν την ύπαρξη παράβασης του δικαίου της Ένωσης, καλούνται να τα κοινοποιήσουν το συντομότερο δυνατό
και το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παρούσα δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προθεσμία μετά την οποία η Επιτροπή θα μπορούσε να θέσει την υπόθεση στο αρχείο.
Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Commission européenne
Direction générale Marché intérieur et Services
Unité E4: Libre circulation des professions
rue de Spa/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: Markt-E4@ec.europa.eu
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IV
(Πληροφορίες)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Απριλίου 2014
για

τον

καθορισμό της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού
προϋπολογισμού αριθ. 1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014
(2014/C 113/03)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το
άρθρο 106α,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της
Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το
άρθρο 41,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
—

ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 εγκρίθηκε οριστικά στις
20 Νοεμβρίου 2013 (2),

—

στις 11 Φεβρουαρίου 2014, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που περιείχε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού
αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο
Η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικο
νομικό έτος 2014 εγκρίνεται στις 9 Απριλίου 2014.
Σύμφωνα με την από 11 Ιουλίου 1985 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις 87,
130/77, 22/83, 9 και 10/84 (3), το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τα σχόλια του προϋπολογισμού δεν είναι δεσμευτικά
και διατυπώνονται χωρίς να θίγουν τις υπάρχουσες διατάξεις νομοθετικών πράξεων.
(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51 της 20.2.2014, σ. 1.
(3) Συλλογή Νομολ. [1985], σ. II-2524, ιδίως δε παράγραφος 56.
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Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση ή τηλεφόρτωση στον ιστότοπο του Συμβουλίου στη διεύθυνση:
http://www.consilium.europa.eu/.
Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
D. KOURKOULAS
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Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων και των οντοτήτων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που
προβλέπονται στην απόφαση 2013/183/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για την επιβολή περιοριστικών
μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας
(2014/C 113/04)
Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων και των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ
και ΙΙΙ της απόφασης 2013/183/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1) για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κορέας.
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού επανεξέτασε τον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που αναφέρεται
στα ανωτέρω παραρτήματα, αποφάσισε ότι τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2013/183/ΚΕΠΠΑ
πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν για τα εν λόγω πρόσωπα και τις εν λόγω οντότητες.
Εφιστάται η προσοχή των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων στη δυνατότητα υποβολής αίτησης εκ μέρους τους στις
αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών, ως υποδεικνύεται στους διαδικτυακούς
τόπους του παραρτήματος IΙ του κανονισμού (EK) αριθ. 329/2007 του Συμβουλίου (2), ώστε να λάβουν άδεια για τη
χρήση δεσμευμένων κεφαλαίων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές (πρβλ. άρθρο 7 του κανονισμού).
Τα εν λόγω πρόσωπα και οι εν λόγω οντότητες δύνανται να υποβάλουν αίτημα στο Συμβούλιο, συνοδευόμενο από τα
σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να επανεξεταστεί η απόφαση καταχώρισής τους στους ανωτέρω καταλό
γους, πριν από την 15η Ιανουαρίου 2015, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Council of the European Union
General Secretariat
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
e-mail: sanctions@consilium.europa.eu.
Τυχόν ληφθείσες παρατηρήσεις θα συνεκτιμηθούν κατά την περιοδική επανεξέταση του Συμβουλίου, σύμφωνα με το
άρθρο 22 παράγραφος 2 της απόφασης 2013/183/ΚΕΠΠΑ.

(1) ΕΕ L 111 της 23.4.2013, σ.52.
(2) ΕΕ L 88 της 29.3.2007, σ.1.
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Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην
απόφαση 2014/119/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση
2014/216/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 208/2014 του Συμβουλίου,
όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 381/2014 του Συμβουλίου σχετικά με
περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης
στην Ουκρανία
(2014/C 113/05)
Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης
2014/119/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1), όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση 2014/216/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (2), και στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 208/2014 του Συμβουλίου (3), όπως εφαρμόζεται με
τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 381/2014 του Συμβουλίου (4), σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων
προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία.
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα παραρτή
ματα πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, όπως
προβλέπεται στην απόφαση 2014/119/ΚΕΠΠΑ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 208/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα
κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία. Οι λόγοι υπαγωγής των
προσώπων αυτών στον κατάλογο εκτίθενται στις αντίστοιχες θέσεις των παραρτημάτων.
Εφιστάται η προσοχή των εν λόγω προσώπων στη δυνατότητα υποβολής αίτησης στις αρμόδιες αρχές του οικείου
κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών, όπως υποδεικνύεται στους ιστότοπους του παραρτήματος IΙ του
κανονισμού (EΕ) αριθ. 208/2014, προκειμένου να λάβουν άδεια χρήσης δεσμευμένων κεφαλαίων για βασικές ανάγκες ή
συγκεκριμένες πληρωμές (πρβλ. άρθρο 4 του κανονισμού).
Τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται να υποβάλουν στο Συμβούλιο αίτημα επανεξέτασης της απόφασης υπαγωγής τους στον
προαναφερόμενο κατάλογο, συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Council of the European Union
General Secretariat
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Εφιστάται επίσης η προσοχή των εν λόγω προσώπων στη δυνατότητα προσβολής της απόφασης του Συμβουλίου
ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 275
παράγραφος 2 και στο άρθρο 263 παράγραφοι 4 και 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 66 της 6.3.2014, σ. 26.
ΕΕ L 111 της 15.4.2014.
ΕΕ L 66 της 6.3.2014, σ. 1.
ΕΕ L 111 της 15.4.2014, σ. 33.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ισοτιμίες του ευρώ (1)
14 Απριλίου 2014
(2014/C 113/06)
1 ευρώ =
Νομισματική μονάδα

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

Ισοτιμία

CAD

δολάριο Καναδά

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

7,4664

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,5962

0,82740

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7314

σουηδική κορόνα

9,0688

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2154

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

ISK

ισλανδική κορόνα

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

NOK

νορβηγική κορόνα

8,2400

HRK

κροατική κούνα

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

IDR

ρουπία Ινδονησίας

CZK

τσεχική κορόνα

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

HUF

ουγγρικό φιορίνι

PHP

πέσο Φιλιππινών

61,543

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

RUB

ρωσικό ρούβλι

49,5378

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1824

THB

ταϊλανδικό μπατ

44,638

RON

ρουμανικό λέου

4,4678

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,0648

TRY

τουρκική λίρα

2,9410

MXN

πέσο Μεξικού

18,0491

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4692

INR

ινδική ρουπία

83,2058

USD

δολάριο ΗΠΑ

JPY

ιαπωνικό γιεν

DKK

δανική κορόνα

GBP

λίρα στερλίνα

SEK

1,3827
140,87

27,466
307,47

(1) Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

1,5163
10,7206

1 439,66
14,5156
8,5997
7,6215
15 814,51
4,4947

15.4.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/27

V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Κοινό εναρμονισμένο πρόγραμμα ερευνών συγκυρίας στις
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2014/C 113/07)
1.

Στόχοι και περιγραφή

Η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων (αριθμός αναφοράς ECFIN 2014 001/A4) για τη διεξαγωγή
ερευνών στο πλαίσιο του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ερευνών συγκυρίας στις επιχειρήσεις και τους κατανα
λωτές στην ΕΕ, στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες: Ισλανδία, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας, Δημοκρατία της Σερβίας και Τουρκία.
Στόχος του προγράμματος είναι η συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την κατάσταση των οικονομιών στα κράτη
μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των οικονομικών κύκλων τους για
σκοπούς διαχείρισης της ΟΝΕ (Οικονομικής και νομισματικής Ένωσης). Το εν λόγω πρόγραμμα έχει καταστεί απαραί
τητο εργαλείο στη διαδικασία της οικονομικής εποπτείας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, καθώς και για σκοπούς οικονομικής
πολιτικής γενικότερα.
Οι έρευνες διεξάγονται μεταξύ των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης (έρευνες βιομηχα
νίας και επενδύσεων), των κατασκευών, του λιανικού εμπορίου και στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ των
καταναλωτών. Η Επιτροπή επιθυμεί να συνάψει συμβάσεις με φορείς που διαθέτουν την ικανότητα να πραγματοποιή
σουν ενέργειες που αποτελούνται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες έρευνες:
— έρευνα στη βιομηχανία,
— έρευνα στις επενδύσεις,
— έρευνα στον κατασκευαστικό τομέα,
— έρευνα στο λιανικό εμπόριο,
— έρευνα στον τομέα των υπηρεσιών,
— έρευνα στους καταναλωτές,
— έρευνες ad hoc για επίκαιρα οικονομικά θέματα· οι εν λόγω ad hoc έρευνες είναι εξ ορισμού πιο περιστασιακές
και διεξάγονται παράλληλα με τις μηνιαίες έρευνες, με χρήση των ίδιων δειγμάτων με τις μηνιαίες έρευνες, προκει
μένου να ληφθούν πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα οικονομικής πολιτικής.
Για τον σκοπό αυτό, θα συναφθούν συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης για μέγιστη περίοδο έξι ετών. Δυνάμει της εν
λόγω συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης, δύνανται να συναφθούν έξι ετήσιες ειδικές συμβάσεις επιχορήγησης μεταξύ
των μερών.
Αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής για την εφαρμογή και τη διαχείριση της εν λόγω δράσης είναι η Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN).
2.

Επιλεξιμότητα

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι επιλέξιμες μόνο οι αιτήσεις από νομικά πρόσωπα
εγκατεστημένα στις ακόλουθες χώρες:
— κράτη μέλη της ΕΕ,
— υποψήφιες χώρες, και
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— χώρες της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ.
3.

Προϋπολογισμός και διάρκεια του σχεδίου

Το συνολικό ποσό του ετήσιου διαθέσιμου προϋπολογισμού για όλες τις έρευνες είναι της τάξης των 5 620 000 ευρώ
(πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ). Η επιχορήγηση της ΕΕ περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό συγχρημα
τοδότησης 50 % των επιλέξιμων δαπανών για κάθε έρευνα. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει όλα τα
διαθέσιμα κονδύλια.
Οι δικαιούχοι πρόκειται να επιλεγούν για μέγιστη περίοδο 6 ετών. Μπορούν να συναφθούν έξι ετήσιες ειδικές συμφω
νίες επιχορήγησης. Η δράση για το πρώτο έτος θα καλύπτει την περίοδο από 1ης Μαΐου 2015 έως την
30ή Απριλίου 2016.
4.

Λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την προθεσμία: 18 Ιουνίου 2014.
Ταχυδρομικώς:
Call for proposals
Ref. ECFIN 2014 001/A4
European Commission
Unit ECFIN/R3– Mr J. VERHAEVEN
Office N105 01/034
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË
5.

Με ιδιωτική ταχυδρομική εταιρεία ή ιδιοχείρως:
Call for proposals
Ref. ECFIN 2014 001/A4
European Commission
Unit ECFIN/R3– Mr J. VERHAEVEN
Office N105 01/034
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussels (Evere)
BELGIQUE/BELGIË

Περαιτέρω πληροφορίες

Η αναλυτική συγγραφή υποχρεώσεων της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, το έντυπο αίτησης και τα παραρτήματά
του διατίθενται στον δικτυακό τόπο europa.eu, στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm
Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που τίθενται στην αναλυτική συγγραφή υποχρεώσεων της
πρόσκλησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται γραπτώς σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χρήση
του εντύπου αίτησης και άλλων τυποποιημένων εντύπων, εφόσον ζητούνται. Ωστόσο, προτιμάται η υποβολή των αιτή
σεων στα αγγλικά, διότι διευκολύνεται η διαδικασία αξιολόγησης. Κατά περίπτωση, τυχόν πρόσθετες πληροφορίες τις
οποίες κρίνει αναγκαίες ο αιτών μπορούν να συμπεριληφθούν σε ξεχωριστά φύλλα.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Όλες οι αιτήσεις θα
αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια αποκλεισμού,
επιλογής και ανάθεσης, όπως αυτά ορίζονται στην προαναφερθείσα συγγραφή υποχρεώσεων.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανακοίνωση προς τους οικονομικούς φορείς — Νέος γύρος αιτήσεων αναστολής των αυτόνομων
δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα
(2014/C 113/08)
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται ότι η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις σύμφωνα με τις διοικητικές ρυθμίσεις που προβλέ
πονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις
(2011/C 363/02) (1) για τον γύρο του Ιανουαρίου 2015.
Ο κατάλογος των προϊόντων για τα οποία ζητείται δασμολογική αναστολή είναι τώρα διαθέσιμος στον θεματικό
ιστότοπο (Europa) της Επιτροπής για την τελωνειακή ένωση (2).
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται επίσης ότι οι αντιρρήσεις για τις νέες αιτήσεις πρέπει να περιέλθουν στην
Επιτροπή, μέσω των εθνικών διοικήσεων, το αργότερο στις 17 Ιουνίου 2014, ημερομηνία της δεύτερης προγραμματι
σμένης συνεδρίασης της ομάδας δασμολογικής οικονομίας.
Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους φορείς να συμβουλεύονται τον κατάλογο τακτικά προκειμένου να ενημερώνονται
σχετικά με την κατάσταση των αιτήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναστολής των αυτόνομων δασμών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο
Europa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm

(1) ΕΕ C 363 της 13.12.2011, σ. 6.
(2) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=en
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
SA.14093 (C76/2002) — Βέλγιο — Αερολιμένας Charleroi
SA.18857 (2012/C) — Σουηδία — Αερολιμένας Västerås
SA.19880 και SA.32576 (2012/C) — Γερμανία — Αερολιμένας Niederrhein Weeze
SA.21121 (C29/2008), SA.32833 (2011/C) — Γερμανία — Αερολιμένας Frankfurt-Hahn
SA.21877 (C24/2007), SA.27585 και SA.31149 (2012/C) — Γερμανία — Αερολιμένας Lübeck
SA.22030 (C26/2007) και SA.29404 (2012/C) — Γερμανία — Αερολιμένας Dortmund NEO και
NERES
SA.22614 (C53/2007) — Γαλλία — Αερολιμένας Pau
SA.23098 (C37/2007) — Ιταλία — Αερολιμένας Alghero
SA.24221 (2012/C) — Αυστρία — Αερολιμένας Klagenfurt
SA.26190 (2012/C) — Γερμανία — Αερολιμένας Saarbrücken
SA.26494 (2012/C) — Γαλλία — Αερολιμένας La Rochelle
SA.26500 (2012/C) — Γερμανία — Αερολιμένας Altenburg Nobitz
SA.26818 (2010/C) — Ιταλία— Αερολιμένας Stretto
SA.27339 (2012/C) — Γερμανία — Αερολιμένας Zweibrücken
SA. 30743 (2011/C) — Γερμανία — Χρηματοδότηση μέτρων υποδομής στον αερολιμένα LeipzigHalle
SA.30931 (2011/C) — Ρουμανία — Ρουμανικοί αερολιμένες
SA.31662 (2011/C) — Ρουμανία — Αερολιμένας Timișoara
SA. 33909 (2013/C) — Ισπανία — Αερολιμένες Girona και Reus
SA.33960 (2012/C) — Γαλλία — Αερολιμένας Beauvais
SA.33963 (2012/C) — Γαλλία — Αερολιμένας Angoulême
SA.33962 (2012/C) — Γαλλία — Αερολιμένας Carcassonne
SA.33961 (2012/C) — Γαλλία — Αερολιμένας Nîmes
SA. 33983 (2013/C) — Ιταλία — ΥΓΟΣ σε αερολιμένες της Σαρδηνίας
Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/C 113/09)
Στις 31 Μαρτίου 2014 η Επιτροπή εξέδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις σε αερολι
μένες και αεροπορικές εταιρείες (1). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αρχίζουν να ισχύουν την 4η Απριλίου 2014.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το σημείο 8.6 των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συμβα
τότητα κάθε ενδεχόμενου μέτρου κρατικής ενίσχυσης λειτουργίας στις προαναφερόμενες εκκρεμούσες επίσημες έρευνες
σύμφωνα με τα κριτήρια συμβατότητας που ορίζονται στο τμήμα 5 των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών.
(1) ΕΕ C 99 της 4.4.2014, σ. 3.

15.4.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Ενόψει της θέσης σε ισχύ των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις σε αερολιμένες και αεροπο
ρικές εταιρείες, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με
τα μέτρα για τα οποία η Επιτροπή έχει κινήσει τις προαναφερόμενες εκκρεμούσες επίσημες έρευνες εντός 20 εργά
σιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην ακόλουθη διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Greffe
Office: Madou 12/59
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Φαξ +32 22961242
Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών θα κοινοποιηθούν στο κράτος μέλος που αφορά καθεμία από τις προανα
φερόμενες εκκρεμούσες επίσημες έρευνες. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου μέρους που υποβάλλει τις
παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί εγγράφως κατά την υποβολή των παρατηρήσεων, με μνεία των σχετικών λόγων.
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κατάλογο των κεντρικών αρχών που όρισαν τα κράτη μέλη προκειμένου να
χειριστούν την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος
κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή του άρθρο 3 της οδηγία 93/7/ΕΟΚ
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 55 της 26ης Φεβρουαρίου 2014)
(2014/C 113/10)

Στη σελίδα 10, στα στοιχεία επικοινωνίας που ήδη αναφέρονται στον κατάλογο προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία
επικοινωνίας της κεντρικής αρχής της Σλοβακικής Δημοκρατίας:
«Σλοβακική Δημοκρατία

Ministerstvo kultúry SR
sekcia kultúrneho dedičstva
Nám. SNP 33
813 33 Bratislava 1
SLOVENSKO/SLOVAKIA
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Pavol Šimunič
Τηλ. +421 220482414
Φαξ +421 220482476
E-mail: skd@culture.gov.sk»
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