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(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

31.1.2017

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 31/1

I
(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
της 31ης Οκτωβρίου 2016
σχετικά με την κάλυψη κενών στα στοιχεία που αφορούν ακίνητα
(ΕΣΣΚ/2016/14)
(2017/C 31/01)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2, στοιχεία β), δ) και
στ), και τα άρθρα 16 έως 18,
Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΣΣΚ/2011/1 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 20ής Ιανουαρίου 2011, για
τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (2), και ιδίως τα άρθρα 18 έως 20,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο τομέας των ακινήτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία, οι δε εξελίξεις που σημειώνονται σε αυτόν μπο
ρούν να επηρεάσουν σημαντικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Χρηματοπιστωτικές κρίσεις που εκδηλώθηκαν στο παρελ
θόν κατέδειξαν ότι μη διατηρήσιμες εξελίξεις στις αγορές ακινήτων μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη σταθε
ρότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας εν γένει. Οι δυσμενείς εξελίξεις στις αγορές ακινήτων
ορισμένων κρατών μελών στο παρελθόν, όσον αφορά τα ακίνητα που προορίζονται για κατοικία (εφεξής τα «οικιστικά
ακίνητα») και τα εμπορικά ακίνητα, απέβησαν ιδιαίτερα ζημιογόνες και είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην πραγματική οικο
νομία. Αυτό αποτυπώνει και τη στενή αλληλεπίδραση μεταξύ του τομέα ακινήτων, του τομέα των φορέων χρηματοδότη
σης και λοιπών οικονομικών τομέων, καθώς και τους ισχυρούς βρόχους ανάδρασης μεταξύ χρηματοπιστωτικού συστήμα
τος και πραγματικής οικονομίας, που έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση τυχόν αρνητικών εξελίξεων.

(2)

Οι ως άνω διασυνδέσεις είναι σημαντικές, καθώς δείχνουν ότι κίνδυνοι που προέρχονται από τον τομέα της αγοράς ακινήτων
μπορούν να έχουν συστημικό αντίκτυπο χαρακτηριζόμενο από υπερκυκλικότητα. Η συσσώρευση των ευπαθειών του χρημα
τοπιστωτικού συστήματος τείνει να λαμβάνει χώρα κατά την ανοδική φάση του κύκλου της αγοράς ακινήτων. Η αντίληψη
περί μικρότερων κινδύνων και ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση μπορεί να συντείνει στη ραγδαία πιστωτική και
επενδυτική επέκταση, σε συνδυασμό με αύξηση της ζήτησης ακινήτων, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές τους. Οι συνα
κόλουθες υψηλότερες αξίες των ασφαλειών ευνοούν περαιτέρω τη ζήτηση και την προσφορά πιστώσεων, με αποτέλεσμα
η αυτοσυντηρούμενη αυτή δυναμική να οδηγεί δυνητικά σε κερδοσκοπικές φούσκες. Αντίστροφα, οι αυστηρότεροι όροι
χορήγησης πιστώσεων, η εντονότερη αποστροφή για την ανάληψη κινδύνων και οι καθοδικές πιέσεις στις τιμές των ακινήτων
κατά την καθοδική φάση του κύκλου της αγοράς ακινήτων μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την ανθεκτικότητα δανειστών
και δανειοληπτών, αποδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό τις οικονομικές συνθήκες.

(3)

Συνεπώς, η θέσπιση ενός πιο εναρμονισμένου πλαισίου παρακολούθησης των εξελίξεων στις αγορές των οικιστικών και
εμπορικών ακινήτων, τα οποία αποτελούν και τα σημαντικότερα τμήματα του τομέα της αγοράς ακινήτων για τους σκο
πούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, έχει αποφασιστική σημασία για τον έγκαιρο εντοπισμό ευπαθειών που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μελλοντικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα πρέπει
να έχουν στη διάθεσή τους μια δέσμη κατάλληλων πληροφοριών, μεταξύ άλλων και μια αξιόπιστη δέσμη βασικών δει
κτών, προκειμένου να συνδράμουν στον εντοπισμό της συσσώρευσης συστημικών κινδύνων και στην αξιολόγηση της
ανάγκης για ενδεχόμενη παρέμβαση σε μακροπροληπτικό επίπεδο. Εκτός αυτού, οι εν λόγω δείκτες μπορούν να διαδρα
ματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το αν και πότε ενδείκνυται η αυστηροποίηση ή χαλάρωση
των μέσων μακροπροληπτικής εποπτείας που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης και που έχουν ως σημείο αναφοράς τους
δανειστές. Οι δείκτες μπορούν εξάλλου να χρησιμοποιούνται και για να καθοδηγούν τις εθνικές αρχές ως προς τη χρήση
εθνικών εργαλείων μακροπροληπτικής πολιτικής που έχουν ως σημείο αναφοράς τους δανειολήπτες.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ C 58 της 24.2.2011, σ. 4.

C 31/2

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31.1.2017

(4)

Η απουσία από κοινού συμφωνηθέντων ορισμών εργασίας για τα οικιστικά και τα εμπορικά ακίνητα στα διάφορα κράτη
μέλη, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πρακτικών περιορισμών στη διαθεσιμότητα στοιχείων για σειρά σχετικών δεικτών,
υπονομεύει την αξιοπιστία των αναλύσεων για σκοπούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθιστώντας δυσχερή την
ακριβή αξιολόγηση και σύγκριση των κινδύνων στις οικείες εθνικές αγορές. Σε ό,τι αφορά τα οικιστικά ακίνητα έχει
υπογραμμιστεί στο πλαίσιο παλαιότερων εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) (1) ότι
εξακολουθούν να μην υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία υψηλής ποιότητας για βασικούς δείκτες απαραίτητους
για την εποπτεία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη χάραξη πολιτικής. Πέραν τούτου, η απουσία αξιόπιστων
και εναρμονισμένων χρονολογικών σειρών δυσχεραίνει την αξιολόγηση της δυνατότητας των εν λόγω δεικτών να
παρέχουν έγκαιρες προειδοποιήσεις για τη συσσώρευση συστημικών κινδύνων. Σύμφωνα με τα πορίσματα παρόμοιων
εργασιών του ΕΣΣΚ (2) σε ό,τι αφορά τα εμπορικά ακίνητα, η απουσία ενός εναρμονισμένου ορισμού εργασίας για αυτά
και ενός αναλυτικού και συνεκτικού πλαισίου παροχής στοιχείων το οποίο να αποτυπώνει τις γενικότερες εξελίξεις στην
αγορά επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα των αναλύσεων των συστημικών κινδύνων.

(5)

Στο σύνολο των κρατών μελών σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν μέτρα για τον μετριασμό των επιδράσεων στις αγορές
ακινήτων που επιτείνουν τις κυκλικές διακυμάνσεις και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων
έναντι αρνητικών δευτερογενών επιπτώσεων τις οποίες δημιουργεί η δυναμική της αγοράς ακινήτων. Επίσης, οι κανόνες
προληπτικής εποπτείας για τον τραπεζικό τομέα της Ένωσης, οι οποίοι καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και στην οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), εισήγαγαν μία δέσμη μέσων, όπως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις κατά τομέα, για τον
μετριασμό των κινδύνων που ανακύπτουν σε συγκεκριμένους τομείς, περιλαμβανομένου του τομέα των ακινήτων. Το
πλαίσιο προληπτικής εποπτείας της Ένωσης εστιάζει κυρίως σε κεφαλαιακά μέτρα που στοχεύουν στην κεφαλαιακή διάρ
θρωση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα μέσα που έχουν ως σημείο αναφοράς τους δανειολήπτες, όπως είναι τα όρια στον
δείκτη δανείου προς αξία, στον δείκτη δανείου προς εισόδημα, στον δείκτη χρέους προς εισόδημα, στον δείκτη κάλυψης
τόκων και στον δείκτη εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα ή στον δείκτη κάλυψης εξυπηρέτησης χρέους, δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, η δε εφαρμογή τους διέπεται
από το εθνικό δίκαιο. Κάποια κράτη μέλη έχουν ήδη ενεργοποιήσει ορισμένα από τα παραπάνω μέσα, παρόλο που οι
ορισμοί των εν λόγω μέσων και δεικτών ποικίλλουν.

(6)

Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του το ΕΣΣΚ θα πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας και στον μετριασμό των αρνητικών επιδράσεων στην εσωτερική αγορά και την πραγματική οικονομία.
Ενόψει τούτου αποκτά καίρια σημασία η ύπαρξη εναρμονισμένων ορισμών εργασίας και μιας βασικής δέσμης συγκρίσι
μων και έγκαιρα διαθέσιμων δεικτών για τα ακίνητα. Η καλύτερη κατανόηση των διαρθρωτικών και κυκλικών χαρακτηρι
στικών της αγοράς οικιστικών και εμπορικών ακινήτων στην Ένωση θα διευκολύνει τις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές
στην καλύτερη παρακολούθηση της δυναμικής του τομέα των ακινήτων, στον εντοπισμό των απειλών που αυτός μπορεί
να συνεπάγεται για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην παροχή κατευθυντήριων οδηγιών ως προς την ανάληψη
κατάλληλης δράσης.

(7)

Θα πρέπει επομένως να αποκατασταθούν τα υφιστάμενα κενά στη διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα των στοιχείων τα
οποία αφορούν τις αγορές οικιστικών και εμπορικών ακινήτων στην Ένωση και είναι σημαντικά για τους σκοπούς της
μακροπροληπτικής εποπτείας. Ενόψει τούτου θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθούν ορισμοί εργασίας για τα οικιστικά και τα
εμπορικά ακίνητα. Ακόμη, θα πρέπει να προσδιοριστεί μια κοινή δέσμη δεικτών, τους οποίους συνιστάται στις εθνικές
μακροπροληπτικές αρχές να παρακολουθούν προκειμένου να αξιολογούν τους κινδύνους που απορρέουν από τους
τομείς των οικιστικών και εμπορικών ακινήτων, και να προβλεφθούν ορισμοί αναφοράς για τους εν λόγω δείκτες. Οι
παρεχόμενες κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να καθορίζουν περαιτέρω τις διαστάσεις και τον βαθμό ανάλυσης κάθε
δείκτη, το εύρος των σκοπούμενων πληροφοριών και τον υπολογισμό των δεικτών.

(8)

Η θέσπιση εναρμονισμένων ορισμών και μεθόδων υπολογισμού των δεικτών που χρησιμοποιούνται για την παρακολού
θηση των αγορών οικιστικών και εμπορικών ακινήτων δεν εμποδίζει τις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να χρησιμο
ποιούν δείκτες ακινήτων βασισμένους σε δικούς τους ορισμούς και δείκτες για τους σκοπούς της αξιολόγησης των εσω
τερικών κινδύνων και της πολιτικής τους, οι οποίοι ενδέχεται να εξυπηρετούν καλύτερα τις εθνικές απαιτήσεις.

(9)

Καθώς οι εξελίξεις στις αγορές εμπορικών ακινήτων χαρακτηρίζονται από έντονη υπερκυκλικότητα, η παρακολούθηση
των κινδύνων στις αγορές αυτές θα πρέπει να γίνεται με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι στις αγορές οικιστικών ακινή
των. Συνεπώς, η παρακολούθηση της πραγματικής αγοράς, των ροών επενδύσεων και πιστώσεων και των αντίστοιχων
κριτηρίων χορηγήσεων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση. Η παρακολούθηση των υπολοίπων
των επενδύσεων και των χορηγήσεων και των αντίστοιχων κριτηρίων χορηγήσεων στον τομέα των εμπορικών ακινήτων,
καθώς και η κατάρτιση κριτηρίων χορηγήσεων στον τομέα των οικιστικών ακινήτων θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα του
λάχιστον σε ετήσια βάση.

(1) Έκθεση του ΕΣΣΚ για τα οικιστικά ακίνητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ («Report on residential real estate and financial
stability in the EU»), Δεκέμβριος 2015.
(2) Έκθεση του ΕΣΣΚ για τα εμπορικά ακίνητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ («Report on commercial real estate and financial
stability in the EU»), Δεκέμβριος 2015.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
(ΕΕ L 176 της 27.06.2013, σ. 1).
(4) Οδηγία 2013/36/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστη
ριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
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(10) Λόγω της ετερογένειας των αγορών εμπορικών ακινήτων οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να προτρέπονται
να αναλύουν την κοινή δέσμη δεικτών με βάση κατάλληλες διαστάσεις, όπως είναι ο τύπος και η τοποθεσία του ακινή
του, η κατηγορία και η εθνικότητα των συμμετεχόντων στην αγορά. Το ΕΣΣΚ προτρέπει ακόμη τις εν λόγω εθνικές αρχές
να λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των βασικών δεικτών, όπως είναι ο δείκτης δανείου προς
αξία κατά την έκδοση, ο τρέχων δείκτης δανείου προς αξία, ο δείκτης κάλυψης τόκων και ο δείκτης κάλυψης εξυπηρέτη
σης χρέους, βάσει σχετικών κατηγοριών κινδύνων. Δεδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν σε επίπεδο Ένωσης
διαθέσιμες πληροφορίες για παρόμοιες κατανομές, δεν μπορούν να παρασχεθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες
όσον αφορά τις σχετικές κατηγορίες κινδύνων για τους ως άνω δείκτες εμπορικών ακινήτων. Η παρακολούθηση στην
περίπτωση απουσίας πιο συγκεκριμένων πληροφοριών μπορεί εναλλακτικά να βασίζεται στα χαρακτηριστικά κατανομής
των δεικτών (π.χ. ποσοστημόρια), οπότε και πρέπει να εστιάζει στους ακραίους κινδύνους (tail risks) (δηλ. τα άνω
ή κάτω ποσοστημόρια, ανάλογα με τον εκάστοτε δείκτη).
(11) Τυπικό χαρακτηριστικό των αγορών εμπορικών ακινήτων είναι το ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, οι οποίοι συχνά εδρεύουν
στο εξωτερικό και ενίοτε δεν υπόκεινται καν σε μικροπροληπτική ή μακροπροληπτική εποπτεία. Οι Ευρωπαϊκές Αρχές
Εποπτείας (ΕΑΕ) θα πρέπει συνεπώς να προτρέπονται να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση σχετικά συγκεντρωτικά στοιχεία σε
επίπεδο χώρας για τη δραστηριότητα των υποκείμενων στην εποπτεία τους οντοτήτων στις αγορές εμπορικών ακινήτων,
με βάση στοιχεία συλλεγόμενα βάσει υφιστάμενων υποδειγμάτων αναγγελίας στοιχείων. Η δημοσίευση των εν λόγω στοι
χείων θα ενισχύσει τη γνώση των εθνικών μακροπροληπτικών αρχών σχετικά με τη δραστηριότητα οντοτήτων από άλλα
κράτη μέλη στην οικεία εγχώρια αγορά εμπορικών ακινήτων.
(12) Πέραν της χρήσης ποσοτικών δεικτών, το ΕΣΣΚ προτρέπει τις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να παρακολουθούν τις
εξελίξεις στις αγορές ακινήτων και μέσω της τακτικής επαφής τους με τους συμμετέχοντες σε αυτές, ιδίως στον τομέα
των εμπορικών ακινήτων.
(13) Η παρούσα σύσταση καταρτίστηκε λαμβανομένων υπόψη και άλλων εν εξελίξει διεθνών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών
στον τομέα της εναρμόνισης και παροχής στοιχείων, με σημαντικότερη εξ αυτών, στο πλαίσιο της κάλυψης κενών στα
στοιχεία που αφορούν ακίνητα, την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/867 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),
ο οποίος εισήγαγε τη βάση δεδομένων AnaCredit. Πάντως, λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της, από μόνη της
η βάση δεδομένων AnaCredit δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών για παροχή πληροφοριών που προσδιορίζονται
στην παρούσα σύσταση. Πρώτον, οι ορισμοί των οικιστικών και εμπορικών ακινήτων που προβλέπονται στην παρούσα
σύσταση είναι διεξοδικότεροι και εξυπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας συγκριτικά
με εκείνους του κανονισμού (ΕΕ) 2016/867, οι οποίοι απλώς παραπέμπουν στους ορισμούς του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013. Δεύτερον, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/867 δεν περιέχει πληροφορίες για ορισμένους βασικούς δείκτες και
τμήματα της αγοράς που θεωρούνται σημαντικά για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κατά την
παρούσα σύσταση (π.χ. το τμήμα της αγοράς ακινήτων που προορίζονται για εκμίσθωση). Τρίτον, η βάση δεδομένων
AnaCredit αφορά μόνο κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ μπορούν να συμμε
τέχουν σε οικειοθελή βάση, αλλά στην παρούσα φάση δεν είναι ακόμη σαφές ποια εξ αυτών θα το πράξουν. Τέταρτον,
προς το παρόν η βάση δεδομένων AnaCredit περιορίζεται αποκλειστικά σε νομικά πρόσωπα και άλλες θεσμικές μονάδες,
περιλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, το δε αντικείμενό της δεν περιλαμβάνει στοιχεία για τη χορή
γηση πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα, ούτε και έχει προσδιοριστεί ακόμη πότε θα διευρυνθεί προς την κατεύθυνση αυτή.
Πέμπτον, η βάση δεδομένων AnaCredit συλλέγει στοιχεία για δάνεια που διακρατούνται ή εξυπηρετούνται από πιστω
τικά ιδρύματα. Η προσέγγιση αυτή σημαίνει ότι δάνεια που διακρατούνται από άλλους συμμετέχοντες στην αγορά κατα
γράφονται στη βάση δεδομένων AnaCredit μόνο στην περίπτωση που εξυπηρετούνται από πιστωτικό ίδρυμα. Η βαρύ
τητα άλλων συμμετεχόντων στην αγορά σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ακινήτων, ιδίως εμπορικών ακινήτων, απαιτεί
ένα ευρύ πεδίο συλλογής στοιχείων για δάνεια που χορηγούνται από τα συγκεκριμένα ιδρύματα. Σύμφωνα με τις αιτιο
λογικές σκέψεις 10 και 12 του κανονισμού ΕΚΤ/2016/13, κατά την προετοιμασία των επόμενων σταδίων της βάσης
δεδομένων AnaCredit, τα δάνεια που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς θα αξιολογούνται στο πλαίσιο της
διαδικασίας εξέτασης πλεονεκτημάτων/κόστους, πριν από μία πιθανή διεύρυνση του πληθυσμού παροχής στοιχείων και
των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη κάλυψη των δανείων που αφορούν οικιστικά και
εμπορικά ακίνητα. Έκτον, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, οι μικρές τράπεζες δύνανται να εξαιρούνται από
το πεδίο κάλυψης της βάσης δεδομένων AnaCredit (2), παρόλο που μία μακροπροληπτική αρχή μπορεί να θεωρήσει ότι
και η δική τους δραστηριότητα στον τομέα αγοράς ακινήτων χρήζει παρακολούθησης για λόγους που άπτονται της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
(14) Προκειμένου να επιτευχθεί μια συνεπής εφαρμογή των δεικτών που αφορούν ακίνητα και να εξελιχθούν περαιτέρω οι
υφιστάμενες αποφάσεις, δομές, σχέδια και μεθοδολογικές εργασίες, ενδείκνυται, για την εφαρμογή της παρούσας σύστα
σης, η διατήρηση επικοινωνίας με το πρόγραμμα AnaCredit.
(15) Σκοπός της παρούσας σύστασης είναι η εφαρμογή από τις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές ενός πλαισίου παρακολούθη
σης των εξελίξεων στον τομέα των ακινήτων με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και με βάση τους συνιστώμε
νους κοινώς αποδεκτούς ορισμούς αναφοράς και δείκτες. Το ΕΣΣΚ θεωρεί επίσης ότι θα ήταν ωφέλιμη για τη
(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/867 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών
δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (EKT/2016/13) (ΕΕ L 144 της 1.6.2016, σ. 44).
(2) Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρά πιστωτικά ιδρύματα υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική συμβολή
όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία χορηγείται παρέκκλιση στο συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων στα κράτη μέλη παροχής
στοιχείων δεν υπερβαίνει το 2 %.
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χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη χάραξη μακροπροληπτικής πολιτικής η τακτική συλλογή και διανομή, σε επίπεδο
Ένωσης, συγκρίσιμων στοιχείων για κάθε χώρα όσον αφορά τους εν λόγω δείκτες. Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε δυνατή όχι
μόνο μια πιο αξιόπιστη αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν τα ακίνητα σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά και τη σύγκριση
της χρήσης των μέσων μακροπροληπτικής πολιτικής που θέτουν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των
ευπαθειών που συνδέονται με τα ακίνητα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) του Συμβουλίου
αριθ. 1096/2010, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) όσον αφορά τη λειτουργία του ΕΣΣΚ, η ΕΚΤ οφείλει να παρέχει υποστήριξη σε επίπεδο αναλύσεων, στατιστικών,
διοικητικής και υλικοτεχνικής μέριμνας στο ΕΣΣΚ. Για τους λόγους αυτούς, η ΕΚΤ είναι σε θέση να μεριμνήσει για τον
συντονισμό της συλλογής και διανομής των εν λόγω στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης. Οι εργασίες στον τομέα αυτόν θα
πρέπει να αρχίσουν αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας σύστασης, σε συνεννόηση με τη Eurostat και τις εθνικές
στατιστικές υπηρεσίες, κατά περίπτωση. Καθώς οι μακροπροληπτικές αρχές αρχίζουν να εφαρμόζουν την παρούσα
σύσταση και καθώς προχωρά η συλλογή των στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης, θα χρειαστεί περαιτέρω καθοδήγηση σε
τεχνικό επίπεδο και επεξεργασία των ορισμών αναφοράς και των δεικτών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότη
τες των αγορών ή τμημάτων των αγορών και να διασφαλιστεί η στατιστική ποιότητα των στοιχείων. Ωστόσο, οποιαδή
ποτε τέτοιου είδους πιο λεπτομερής καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή δεν θα πρέπει να μεταβάλει τα βασικά
χαρακτηριστικά και τον σκοπό των ορισμών αναφοράς και των δεικτών που προβλέπονται στην παρούσα σύσταση.
(16) Κατά την εφαρμογή της παρούσας σύστασης και την περαιτέρω τεχνική επεξεργασία που αναφέρεται στην αιτιολογική
σκέψη 15 θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η αρχή της αναλογικότητας. Κατά την εφαρμογή των οικείων δεικτών
και την κατάρτιση των μεθόδων υπολογισμού τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος των εθνικών αγορών
οικιστικών και εμπορικών ακινήτων και η εξέλιξή τους. Οποιαδήποτε αξιολόγηση όσον αφορά την εφαρμογή της σύστα
σης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πρόοδο και τους περιορισμούς στη συλλογή στοιχείων σε εθνικό επίπεδο κατά τα
αναφερόμενα στην αιτιολογική σκέψη 15. Ειδικότερα, οι τελικές εκθέσεις που θα πρέπει να διαβιβαστούν έως τα τέλη
του 2020 όσον αφορά τις συστάσεις Α έως Δ μπορεί να μην περιλαμβάνουν απαραιτήτως όλους τους βασικούς δείκτες,
εφόσον τούτο δικαιολογείται από τους περιορισμούς.
(17) Η παρούσα σύσταση δεν θίγει τα καθήκοντα νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών της Ένωσης.
(18) Κατά την εκπόνηση της παρούσας σύστασης λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων φορέων του ιδιωτικού
τομέα.
(19) Οι συστάσεις του ΕΣΣΚ δημοσιεύονται αφού ενημερωθεί το Συμβούλιο για την πρόθεση του γενικού συμβουλίου να
προβεί στη δημοσίευση και παρασχεθεί η δυνατότητα στο Συμβούλιο να απαντήσει,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Σύσταση A — Παρακολούθηση κινδύνων που απορρέουν από τον τομέα των οικιστικών ακινήτων
1. Όσον αφορά τον οικείο εγχώριο τομέα των οικιστικών ακινήτων συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές η εφαρ
μογή πλαισίου παρακολούθησης κινδύνων, το οποίο να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τα τρέχοντα κριτήρια χορηγήσεων
εγχώριων δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα. Ενόψει τούτου συνιστάται η ακόλουθη δέσμη δεικτών όσον αφορά τα
κριτήρια χορήγησης για την αποτελεσματική παρακολούθηση των ως άνω κινδύνων:
α) δείκτης δανείου προς αξία κατά την έκδοση (loan-to-value ratio at origination - LTV-O)·
β) τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (current loan-to-value ratio - LTV-C)·
γ) δείκτης δανείου προς εισόδημα κατά την έκδοση (loan-to-income ratio at origination - LTI-O)·
δ) δείκτης χρέους προς εισόδημα κατά την έκδοση (debt-to-income ratio at origination - DTI-O)·
ε) δείκτης εξυπηρέτησης δανείου προς εισόδημα κατά την έκδοση (loan-service-to-income ratio at origination - LSTI-O)·
στ) δείκτης εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα κατά την έκδοση (debt-service-to-income ratio at origination - DSTI-O),
ως προαιρετικός δείκτης·
ζ) αριθμός και ύψος δανείων που εκταμιεύθηκαν και αφορούν οικιστικά ακίνητα·
η) διάρκεια δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα κατά την έκδοση.
Οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω δείκτες θα πρέπει να αφορούν εγχώριους παρόχους πίστωσης σε ατομική βάση και
να αντιπροσωπεύουν επαρκώς την εγχώρια αγορά δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα.
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2. Όταν τα ακίνητα που αγοράζονται προς εκμίσθωση αντιπροσωπεύουν σημαντική πηγή κινδύνων που απορρέουν από τον
εγχώριο τομέα ακινήτων, πιθανώς, αλλά όχι μόνο επειδή αποτελούν σημαντικό μερίδιο του υπολοίπου ή των ροών του
συνολικού δανεισμού που αφορά οικιστικά ακίνητα, συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές η εφαρμογή πλαισίου
παρακολούθησης κινδύνων με βάση πρόσθετους δείκτες για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Όταν δεν υπάρχουν ποσο
τικά στοιχεία ή αυτά δεν επαρκούν, η αξιολόγηση της βαρύτητας των ακινήτων που αγοράζονται προς εκμίσθωση ενδέχεται
σε πρώτη φάση να πρέπει να γίνει με βάση στοιχεία ως επί το πλείστον ποιοτικού χαρακτήρα. Οι πρόσθετοι δείκτες για το
συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
α) δείκτη κάλυψης τόκων κατά την έκδοση (interest coverage ratio at origination - ICR-O)·
β) δείκτη δανείου προς μίσθωμα κατά την έκδοση (loan-to-rent ratio at origination - LTR-O).
3. Για τον υπολογισμό των δεικτών των παραγράφων 1 και 2 συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να ακολουθούν
τις οδηγίες του παραρτήματος IV της παρούσας σύστασης.
4. Συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον εγχώριο τομέα οικιστικών ακινήτων
με βάση τους δείκτες των παραγράφων 1 και 2 τουλάχιστον ετησίως.
Σύσταση B — Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τομέα των οικιστικών ακινήτων
1. Συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να παρακολουθούν τη μονομεταβλητή κατανομή και τις επιλεγμένες από
κοινού κατανομές των σχετικών δεικτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II της παρούσας
σύστασης. Το εν λόγω υπόδειγμα παρέχει οδηγίες σχετικά με την αναλυτικότητα των πληροφοριών οι οποίες είναι σημαντι
κές για την παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από τον εγχώριο τομέα οικιστικών ακινήτων.
2. Συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να παρακολουθούν κινδύνους σε σχέση με τους διάφορους δείκτες με
βάση τις ακόλουθες πληροφορίες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II της παρούσας
σύστασης.
α) Όσον αφορά τις ροές δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα και χορηγήθηκαν κατά την περίοδο παροχής στοιχείων οι
εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:
— τον συνολικό αριθμό συμβάσεων και το σχετικό ποσό στο εθνικό νόμισμα,
— τον αριθμό συμβάσεων και το σχετικό ποσό στο εθνικό νόμισμα με ανάλυση βάσει των κατηγοριών που καθορίζο
νται στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II της παρούσας σύστασης.
β) Όσον αφορά τους δείκτες LTV-O και LSTI-O που αφορούν τις ροές δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα, οι εθνικές
μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:
— τον σταθμισμένο μέσο όρο του σχετικού δείκτη εκφρασμένο ως ποσοστό,
— τον σταθμισμένο μέσο όρο του σχετικού δείκτη εκφρασμένο ως ποσοστό με ανάλυση βάσει των κατηγοριών που
καθορίζονται στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II της παρούσας σύστασης,
— τον αριθμό συμβάσεων και το σχετικό ποσό στο εθνικό νόμισμα με ανάλυση βάσει των κατηγοριών που καθορίζο
νται στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II της παρούσας σύστασης.
γ) Όσον αφορά τον (προαιρετικό) δείκτη DSTI-O που αφορά τις ροές δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα, οι εθνικές
μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:
— τον σταθμισμένο μέσο όρο του σχετικού δείκτη εκφρασμένο ως ποσοστό,
— τον αριθμό συμβάσεων και το σχετικό ποσό στο εθνικό νόμισμα με ανάλυση βάσει των κατηγοριών που καθορίζο
νται στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II της παρούσας σύστασης.
δ) Όσον αφορά τον δείκτη LTV-C που αφορά το υπόλοιπο δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα, οι εθνικές μακροπρο
ληπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:
— τον σταθμισμένο μέσο όρο του σχετικού δείκτη εκφρασμένο ως ποσοστό,
— τον αριθμό συμβάσεων και το σχετικό ποσό στο εθνικό νόμισμα με ανάλυση βάσει των κατηγοριών που καθορίζο
νται στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II της παρούσας σύστασης.
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ε) Όσον αφορά τη διάρκεια κατά την έκδοση που αφορά τις ροές δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα, οι εθνικές
μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:
— τον σταθμισμένο μέσο όρο διάρκειας σε έτη,
— τον αριθμό συμβάσεων και το σχετικό ποσό στο εθνικό νόμισμα με ανάλυση βάσει των κατηγοριών που καθορίζο
νται στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II της παρούσας σύστασης.
στ) Όσον αφορά τους δείκτες LTI-O και DTI-O που αφορούν τις ροές δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα, οι εθνικές
μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:
— τον σταθμισμένο μέσο όρο του σχετικού δείκτη,
— τον αριθμό συμβάσεων και το σχετικό ποσό στο εθνικό νόμισμα με ανάλυση βάσει των κατηγοριών που καθορίζο
νται στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II της παρούσας σύστασης.
ζ) Όσον αφορά την από κοινού κατανομή των δεικτών LSTI-O, LTV-O και τη διάρκεια δανείου που αφορά οικιστικό
ακίνητο κατά την έκδοση σε σχέση με τις ροές δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα, οι εθνικές μακροπροληπτικές
αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό συμβάσεων και το σχετικό ποσό στο εθνικό νόμισμα με ανάλυση
βάσει των κατηγοριών που καθορίζονται στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II της παρούσας σύστασης.
η) Όσον αφορά την από κοινού κατανομή του δείκτη LSTI-O και την αρχική περίοδο καθορισμού του επιτοκίου σε σχέση
με τις ροές δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα, οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
τον αριθμό συμβάσεων και το σχετικό ποσό στο εθνικό νόμισμα με ανάλυση βάσει των κατηγοριών που καθορίζονται
στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II της παρούσας σύστασης.
θ) Όσον αφορά την από κοινού κατανομή των δεικτών DTI-O και LTV-O των ροών δανείων που αφορούν οικιστικά ακί
νητα, οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό συμβάσεων και το σχετικό ποσό
στο εθνικό νόμισμα με ανάλυση βάσει των κατηγοριών που καθορίζονται στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II της
παρούσας σύστασης.
3. Όταν η αγορά ακινήτων προς εκμίσθωση αντιπροσωπεύει σημαντική πηγή κινδύνων που απορρέουν από τον εγχώριο τομέα
οικιστικών ακινήτων, πιθανώς, αλλά όχι μόνο επειδή αποτελεί σημαντικό μερίδιο του υπολοίπου του συνολικού δανεισμού
που αφορά οικιστικά ακίνητα, συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές η παρακολούθηση των κινδύνων αναφορικά
με τους σχετικούς δείκτες, χωριστά για τα ακίνητα που αγοράζονται προς εκμίσθωση και για εκείνα που αγοράζονται προς
ιδιοκατοίκηση. Στην περίπτωση αυτή οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις αναλύ
σεις που καθορίζονται στο υπόδειγμα B του παραρτήματος II της παρούσας σύστασης.
Σύσταση Γ — Παρακολούθηση κινδύνων που απορρέουν από τον τομέα των εμπορικών ακινήτων
1. Όσον αφορά τον οικείο εγχώριο τομέα των εμπορικών ακινήτων συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές η εφαρ
μογή πλαισίου παρακολούθησης κινδύνων. Ενόψει τούτου θεωρείται αναγκαία η ακόλουθη δέσμη δεικτών όσον αφορά τα
κριτήρια χορήγησης για την αποτελεσματική παρακολούθηση των ως άνω κινδύνων:
Δείκτες που αφορούν την πραγματική αγορά εμπορικών ακινήτων:
α) δείκτης τιμών·
β) δείκτης μισθωμάτων·
γ) δείκτης απόδοσης μισθίου·
δ) επιφάνεια μίσθωσης·
ε) νέες κατασκευές·
Δείκτες που αφορούν πιστωτικά ανοίγματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε εμπορικά ακίνητα:
στ) ροές χορηγήσεων για εμπορικά ακίνητα (περιλαμβανομένων ακινήτων υπό κατασκευή)·
ζ) ροές μη εξυπηρετούμενων δανείων που αφορούν εμπορικά ακίνητα (περιλαμβανομένων ακινήτων υπό κατασκευή)·
η) ροές προβλέψεων για ζημίες από δάνεια που αφορούν χορηγήσεις για εμπορικά ακίνητα (περιλαμβανομένων ακινήτων
υπό κατασκευή)·

31.1.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 31/7

θ) ροές προβλέψεων για ζημίες από δάνεια που αφορούν χορηγήσεις για ακίνητα υπό κατασκευή (μέρος των χορηγήσεων
για εμπορικά ακίνητα)·
ι)

υπόλοιπα χορηγήσεων που αφορούν εμπορικά ακίνητα (περιλαμβανομένων ακινήτων υπό κατασκευή)·

κ) υπόλοιπα μη εξυπηρετούμενων δανείων που αφορούν εμπορικά ακίνητα (περιλαμβανομένων ακινήτων υπό κατασκευή)·
λ) υπόλοιπα προβλέψεων για ζημίες από δάνεια που αφορούν χορηγήσεις για εμπορικά ακίνητα (περιλαμβανομένων ακινή
των υπό κατασκευή)·
μ) υπόλοιπα χορηγήσεων που αφορούν ακίνητα υπό κατασκευή (μέρος των χορηγήσεων για εμπορικά ακίνητα)·
ν) υπόλοιπα μη εξυπηρετούμενων δανείων που αφορούν ακίνητα υπό κατασκευή (μέρος των χορηγήσεων για εμπορικά
ακίνητα)·
ξ) υπόλοιπα προβλέψεων για ζημίες από δάνεια που αφορούν χορηγήσεις για ακίνητα υπό κατασκευή (μέρος των χορηγή
σεων για εμπορικά ακίνητα).
Δείκτες που αφορούν τα κριτήρια χορηγήσεων για εμπορικά ακίνητα:
ο)

σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη LTV-O για τις ροές των δανείων που αφορούν εμπορικά ακίνητα·

π)

σταθμισμένος μέσος όρος του τρέχοντος δείκτη δανείου προς αξία (LTV-C) για τα υπόλοιπα δανείων που αφο
ρούν εμπορικά ακίνητα·

ρ)

σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη κάλυψης τόκων κατά την έκδοση (ICR-O) για τις ροές δανείων που αφο
ρούν εμπορικά ακίνητα και σταθμισμένος μέσος όρος του τρέχοντος δείκτη κάλυψης τόκων (current interest
coverage ratio at origination – ICR-C) για τα υπόλοιπα δανείων που αφορούν εμπορικά ακίνητα·

ς)

σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη κάλυψης εξυπηρέτησης χρέους κατά την έκδοση (debt service coverage
ratio at origination – DSCR-O) για τις ροές δανείων που αφορούν εμπορικά ακίνητα και σταθμισμένος μέσος
όρος του τρέχοντος δείκτη κάλυψης εξυπηρέτησης χρέους (current debt service coverage ratio – DSCR-C) για
τα υπόλοιπα δανείων που αφορούν εμπορικά ακίνητα.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω δείκτες θα πρέπει να αφορούν παρόχους πίστωσης σε ατομική βάση και να αντι
προσωπεύουν επαρκώς την εγχώρια αγορά εμπορικών ακινήτων.
2. Σε περίπτωση που οι επενδύσεις θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της χρηματοδότησης εμπορικών ακινή
των, συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να περιλαμβάνουν στο πλαίσιο παρακολούθησης κινδύνων του
εγχώριου τομέα τους εμπορικών ακινήτων και την ακόλουθη δέσμη επιπρόσθετων δεικτών όσον αφορά τα επενδυτικά ανοίγ
ματα εμπορικών ακινήτων:
α) ροές άμεσων και έμμεσων επενδύσεων εμπορικών ακινήτων·
β) ροές διορθώσεων αποτίμησης επενδύσεων εμπορικών ακινήτων·
γ) υπόλοιπα άμεσων και έμμεσων επενδύσεων εμπορικών ακινήτων·
δ) υπόλοιπα διορθώσεων αποτίμησης επενδύσεων εμπορικών ακινήτων.
Οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω δείκτες θα πρέπει να αφορούν επενδυτές σε ατομική βάση και να αντιπροσωπεύουν
επαρκώς την εγχώρια αγορά εμπορικών ακινήτων.
3. Για τον υπολογισμό των δεικτών των παραγράφων 1 και 2 συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να ακολουθούν
τις οδηγίες του παραρτήματος V και, κατά περίπτωση, για τα εμπορικά ακίνητα, τις οδηγίες του παραρτήματος IV της
παρούσας σύστασης.
4. Συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον εγχώριο τομέα εμπορικών ακινήτων
με βάση τους δείκτες των παραγράφων 1 και 2 τουλάχιστον ανά τρίμηνο όσον αφορά την πραγματική αγορά, τις ροές
χορηγήσεων και επενδύσεων (περιλαμβανομένων των ροών μη εξυπηρετούμενων δανείων, προβλέψεων για ζημίες από δάνεια
και διορθώσεων αποτίμησης επενδύσεων) και τα αντίστοιχα κριτήρια χορηγήσεων. Για τα υπόλοιπα δανείων και επενδύσεων
(περιλαμβανομένων των υπολοίπων μη εξυπηρετούμενων δανείων, προβλέψεων για ζημίες από δάνεια και διορθώσεων αποτί
μησης επενδύσεων) και για τα αντίστοιχα κριτήρια χορηγήσεων η παρακολούθηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον
ετησίως.
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Σύσταση Δ — Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τομέα των εμπορικών ακινήτων
1. Συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα
υποδείγματα A, B και Γ του παραρτήματος III της παρούσας σύστασης. Τα εν λόγω υποδείγματα παρέχουν οδηγίες σχετικά
με την αναλυτικότητα των πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν
από τον εγχώριο τομέα εμπορικών ακινήτων.
2. Συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να παρακολουθούν κινδύνους σε σχέση με τους διάφορους δείκτες με
βάση τις ακόλουθες πληροφορίες κατά τα οριζόμενα στα υποδείγματα A, B και Γ του παραρτήματος III της παρούσας
σύστασης.
α) Όσον αφορά τον δείκτη τιμών, τον δείκτη μισθωμάτων, τον δείκτη απόδοσης μισθίου, την επιφάνεια μίσθωσης και τις
νέες κατασκευές οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα ανάλυσης κατά:
— τύπο ακινήτου,
— τοποθεσία ακινήτου.
β) Όσον αφορά ροές και υπόλοιπα διορθώσεων αποτίμησης επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα, οι εθνικές μακροπροληπτικές
αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα ανάλυσης κατά:
— τύπο ακινήτου,
— τοποθεσία ακινήτου,
— κατηγορία επενδυτή,
— εθνικότητα επενδυτή.
γ) Όσον αφορά υπόλοιπα και ροές χορηγήσεων για εμπορικά ακίνητα και την υποκατηγορία χορηγήσεων για ακίνητα υπό
κατασκευή οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα ανάλυσης κατά:
— τύπο ακινήτου,
— τοποθεσία ακινήτου,
— κατηγορία δανειστή,
— εθνικότητα δανειστή.
δ) Όσον αφορά τα υπόλοιπα και τις ροές μη εξυπηρετούμενων δανείων που αφορούν εμπορικά ακίνητα και την υποκατηγο
ρία των μη εξυπηρετούμενων δανείων που αφορούν ακίνητα υπό κατασκευή οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα ανάλυσης κατά:
— τύπο ακινήτου,
— τοποθεσία ακινήτου,
— κατηγορία δανειστή,
— εθνικότητα δανειστή.
ε) Όσον αφορά τα υπόλοιπα και τις ροές προβλέψεων για ζημίες από δάνεια που αφορούν χορηγήσεις για εμπορικά ακί
νητα και την υποκατηγορία των προβλέψεων για ζημίες από δάνεια που αφορούν χορηγήσεις για ακίνητα υπό κατασκευή
οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα ανάλυσης κατά:
— τύπο ακινήτου,
— τοποθεσία ακινήτου,
— κατηγορία δανειστή,
— εθνικότητα δανειστή.
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3. Σε περίπτωση που οι επενδύσεις θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της χρηματοδότησης εμπορικών ακινή
των, συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να περιλαμβάνουν στο πλαίσιο παρακολούθησης κινδύνων του
εγχώριου τομέα τους εμπορικών ακινήτων και την ακόλουθη δέσμη επιπρόσθετων πληροφοριών όσον αφορά τα επενδυτικά
ανοίγματα εμπορικών ακινήτων κατά τα οριζόμενα στο υπόδειγμα Β του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας σύστασης:
α) Όσον αφορά ροές και υπόλοιπα επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να λαμ
βάνουν υπόψη τη δυνατότητα ανάλυσης κατά:
— άμεσες διακρατήσεις εμπορικών ακινήτων,
— έμμεσες διακρατήσεις εμπορικών ακινήτων.
β) Όσον αφορά ροές και υπόλοιπα άμεσων επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα ανάλυσης κατά:
— τύπο ακινήτου,
— τοποθεσία ακινήτου,
— κατηγορία επενδυτή,
— εθνικότητα επενδυτή.
γ) Όσον αφορά ροές και υπόλοιπα έμμεσων επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα ανάλυσης κατά:
— κατηγορία επενδυτή,
— εθνικότητα επενδυτή.
Σύσταση E — Δημοσίευση από τις ΕΑΕ στοιχείων για τα ανοίγματα στις εθνικές αγορές εμπορικών ακινήτων
1. Συνιστάται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
(ΕΑΑΕΣ) και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) να δημοσιεύουν τουλάχιστον σε ετήσια βάση
συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα ανοίγματα εποπτευόμενων από αυτές οντοτήτων σε κάθε εθνική αγορά εμπορικών
ακινήτων στην Ένωση, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παράρτημα V σημείο 9 της παρούσας σύστασης. Τα εν
λόγω συγκεντρωτικά στοιχεία θα πρέπει να βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι ΕΑΕ βάσει των
ισχυουσών υποχρεώσεων παροχής στοιχείων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, και λαμβανομένων υπόψη των πρόσθετων τεχνικών προδιαγραφών των
παραρτημάτων IV και V της παρούσας σύστασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «δανειολήπτης»: ο υπογράφων ή συνυπογράφων σύμβασης δανείου για την αγορά οικιστικού ή εμπορικού ακινήτου,
ο οποίος λαμβάνει χρηματοδότηση από τον δανειστή·
2) «δάνειο για την αγορά ακινήτου προς εκμίσθωση»: το σύνολο των δανείων ή τμημάτων δανείων που εξασφαλίζονται από
τον δανειολήπτη με ακίνητο που αγοράζεται προς εκμίσθωση κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου·
3) «ακίνητο που αγοράζεται προς εκμίσθωση»: οποιοδήποτε οικιστικό ακίνητο ανήκει απευθείας σε ιδιωτικό νοικοκυριό και
προορίζεται πρωτίστως για εκμίσθωση·
4) «εμπορικό ακίνητο»: υφιστάμενο ή υπό κατασκευή ακίνητο που παράγει εισόδημα, εκτός των:
α) κοινωνικών κατοικιών·
β) ακινήτων που αγοράζονται προς ιδιοκατοίκηση· και
γ) ακινήτων που αγοράζονται προς εκμίσθωση·
Εάν ορισμένο ακίνητο προορίζεται για μεικτή χρήση, ήτοι εμπορική και οικιστική, θα πρέπει να διακρίνεται σε επι
μέρους ακίνητα (για παράδειγμα, ανάλογα με την επιφάνεια που προορίζεται για κάθε επιμέρους χρήση), εφόσον μια
τέτοια διάκριση είναι εφικτή· διαφορετικά, μπορεί να ταξινομείται με κριτήριο την κύρια χρήση του·
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5) «δάνειο που αφορά εμπορικό ακίνητο»: δάνειο που λαμβάνεται με σκοπό την απόκτηση εμπορικού ακινήτου (ή ομάδας
εμπορικών ακινήτων) ή εξασφαλίζεται με εμπορικό ακίνητο (ή ομάδα εμπορικών ακινήτων)·
6) «νέες κατασκευές»: η επιφάνεια, σε τετραγωνικά μέτρα, νέων κατασκευαστικών έργων εμπορικού χαρακτήρα τα οποία
αρχίζουν στη διάρκεια της περιόδου παροχής στοιχείων· εάν δεν είναι διαθέσιμα τα εν λόγω στοιχεία, ο όρος μπορεί να
αναφέρεται στον αριθμό των νέων κατασκευαστικών έργων εμπορικού χαρακτήρα τα οποία αρχίζουν στη διάρκεια της
ίδιας περιόδου·
7) «τρέχων δείκτης δανείου προς αξία» (LTV-C): το σύνολο των δανείων ή τμημάτων δανείων που εξασφαλίζονται από τον
δανειολήπτη με ακίνητο ή ομάδα ακινήτων κατά την ημερομηνία παροχής στοιχείων, σε σχέση με την τρέχουσα αξία
του ακινήτου ή της ομάδας ακινήτων·
8) «τρέχουσα αξία του ακινήτου»: η αξία του ακινήτου, όπως εκτιμάται από ανεξάρτητο εξωτερικό ή εσωτερικό εκτιμητή·
εάν δεν είναι διαθέσιμη τέτοια εκτίμηση, η τρέχουσα αξία του ακινήτου μπορεί να υπολογίζεται βάσει δείκτη αξίας
ακινήτου, επαρκώς αναλυτικού όσον αφορά τη γεωγραφική θέση και τον τύπο αυτού· εάν ούτε και τέτοιος δείκτης
είναι διαθέσιμος, μπορεί να χρησιμοποιείται δείκτης τιμής ακινήτου, επαρκώς αναλυτικός όσον αφορά τη γεωγραφική
θέση και τον τύπο αυτού, κατόπιν εφαρμογής κατάλληλα επιλεγμένης έκπτωσης που αποτυπώνει την απομείωση της
αξίας του ακινήτου·
9) «εξυπηρέτηση χρέους»: η συνδυασμένη αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου όσον αφορά το συνολικό χρέος ορισμένου
δανειολήπτη εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (γενικά ένα έτος)·
10) «δείκτης κάλυψης εξυπηρέτησης χρέους» (DSCR): το ετήσιο εισόδημα από μισθώματα που παράγει ορισμένο εμπορικό
ακίνητο, το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει τουλάχιστον από χρέος, μείον τόκους και τυχόν λειτουργικές δαπάνες για
τη διατήρηση της αξίας του ακινήτου, σε σχέση με την ετήσια εξυπηρέτηση του χρέους όσον αφορά το σχετικό ενυ
πόθηκο δάνειο· ο δείκτης μπορεί να αναφέρεται στην αξία του κατά την έκδοση του δανείου (DSCR-O) ή στην
τρέχουσα αξία του (DSCR-C)·
11) «δείκτης εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα κατά την έκδοση» (DSTI-O): η ετήσια εξυπηρέτηση του συνολικού
χρέους σε σχέση με το συνολικό ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα ορισμένου δανειολήπτη κατά τον χρόνο έκδοσης του
δανείου·
12) «δείκτης χρέους προς εισόδημα κατά την έκδοση» (DTI-O): το συνολικό χρέος ορισμένου δανειολήπτη κατά τον χρόνο
έκδοσης του δανείου σε σχέση με το συνολικό ετήσιο διαθέσιμο εισόδημά του κατά τον ίδιο χρόνο·
13) «διαθέσιμο εισόδημα»: το συνολικό ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα ορισμένου δανειολήπτη, όπως καταγράφεται από τον
πάροχο της πίστωσης κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου που αφορά οικιστικό ακίνητο, το οποίο καταλαμβάνει όλες
τις πηγές εισοδήματος μείον τους φόρους (αφαιρουμένης της επιστροφής φόρων) και τα ασφάλιστρα (π.χ. για υγειονο
μική περίθαλψη, κοινωνική ή ιατρική ασφάλιση) και πριν από την αφαίρεση των εξόδων·
14) «αγοραστής για πρώτη φορά»: δανειολήπτης στον οποίο δεν έχει χορηγηθεί στο παρελθόν δάνειο που αφορά οικιστικό
ακίνητο· στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι δανειολήπτες (π.χ. συνυπογράφοντες δανειακής σύμβασης που
αφορά οικιστικό ακίνητο), εκ των οποίων ένας ή περισσότεροι έχουν λάβει στο παρελθόν δάνειο που αφορά οικιστικό
ακίνητο, κανένας εξ αυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί «αγοραστής για πρώτη φορά»·
15) «ροές δανείων»: κάθε νέα παραγωγή δανείων κατά την περίοδο παροχής στοιχείων· επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια θα
πρέπει να περιλαμβάνονται στη νέα παραγωγή, εφόσον ο δανειστής τα θεωρεί νέες δανειακές συμβάσεις·
16) «πλήρως χρεολυτικό δάνειο»: δάνειο που αφορά οικιστικό ακίνητο και χαρακτηρίζεται από περιοδικές καταβολές κεφα
λαίου κατά τη διάρκεια ζωής του δανείου, βάσει χρεολυτικού προγράμματος, κατά τρόπο ώστε το κεφάλαιο να εξο
φλείται πλήρως κατά τη λήξη του δανείου·
17) «ακίνητο που παράγει εισόδημα»: κάθε ακίνητο το οποίο παράγει εισόδημα με τη μορφή μισθωμάτων προερχόμενων
από εκμίσθωσή του ή κερδών προερχόμενων από πώλησή του·
18) «δείκτης κάλυψης τόκων» (ICR): το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα (ήτοι προ λειτουργικών δαπανών και φόρων) από
μισθώματα ακινήτου που αγοράζεται προς εκμίσθωση ή από μισθώματα εμπορικού ακινήτου ή ομάδας ακινήτων, σε
σχέση με τα ετήσια έξοδα τόκων όσον αφορά το δάνειο που εξασφαλίζεται με το οικείο ακίνητο ή την ομάδα ακινήτων·
ο δείκτης μπορεί να αναφέρεται στην αξία του κατά την έκδοση του δανείου (ICR-O) ή στην τρέχουσα αξία του
(ICR-C)·
19) «προβλέψεις για ζημίες από δάνεια»: το συνολικό ύψος προβλέψεων που σχηματίζονται στα χαρτοφυλάκια δανείων για
πιθανές μελλοντικές ζημίες σε σχέση με την χορηγούμενη πίστωση·
20) «δάνεια που εκταμιεύθηκαν»: το σύνολο των δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα (αριθμός ή ύψος δανείων) τα
οποία χορηγήθηκαν εντός της περιόδου παροχής στοιχείων·
21) «εξυπηρέτηση δανείου»: η συνδυασμένη αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου όσον αφορά δάνειο ορισμένου δανειολήπτη
το οποίο αφορά οικιστικό ακίνητο εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (γενικά ένα έτος)·
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22) «δείκτης εξυπηρέτησης δανείου προς εισόδημα κατά την έκδοση» (LSTI-O): η ετήσια εξυπηρέτηση δανείου που αφορά
οικιστικό ακίνητο σε σχέση με το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα του δανειολήπτη κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου·
23) «δείκτης δανείου προς έξοδα» (LTC): το αρχικό ποσό του συνόλου χορηγούμενων δανείων σε σχέση με το ποσό των
εξόδων που συνδέονται με την κατασκευή ορισμένου ακινήτου έως την αποπεράτωσή του·
24) «δείκτης δανείου προς εισόδημα κατά την έκδοση» (LTI-O): το σύνολο των δανείων ή τμημάτων δανείων που εξασφαλί
ζονται από ορισμένο δανειολήπτη με ακίνητο κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου, σε σχέση με το συνολικό ετήσιο
διαθέσιμο εισόδημά του κατά τον ίδιο χρόνο·
25) «δείκτης δανείου προς μίσθωμα κατά την έκδοση» (LTR-O): το δάνειο ορισμένου δανειολήπτη για την αγορά ακινήτου
προς εκμίσθωση κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου σε σχέση με το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημά του από μισθώματα
του ίδιου ακινήτου (ήτοι προ λειτουργικών δαπανών και φόρων)·
26) «δείκτης δανείου προς αξία κατά την έκδοση» (LTV-O): το σύνολο των δανείων ή τμημάτων δανείων που εξασφαλίζο
νται από ορισμένο δανειολήπτη με ακίνητο κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου, σε σχέση με την αξία του ακινήτου
κατά τον ίδιο χρόνο·
27) «διάρκεια κατά την έκδοση»: η διάρκεια σύμβασης δανείου που αφορά οικιστικό ακίνητο σε έτη κατά τον χρόνο έκδο
σής του·
28) «εθνική μακροπροληπτική αρχή»: η αρχή στην οποία ανατίθεται βάσει εθνικής νομοθεσίας η άσκηση μακροπροληπτικής
πολιτικής, σύμφωνα με την επιμέρους σύσταση B της σύστασης ΕΣΣΚ/2011/3 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημι
κού Κινδύνου (1)·
29) «μη χρεολυτικό δάνειο»: δάνειο που αφορά οικιστικό ακίνητο και χαρακτηρίζεται από περιοδικές καταβολές μόνο
τόκων, κατά το μέγιστο· κατά περίπτωση, μη χρεολυτικά δάνεια για τα οποία υφίστανται μηχανισμοί εξόφλησης θα
πρέπει να προσδιορίζονται ξεχωριστά·
30) «μη εξυπηρετούμενο δάνειο»: πιστωτικό άνοιγμα που ικανοποιεί το ένα ή αμφότερα τα ακόλουθα κριτήρια:
α) πρόκειται για σημαντικό άνοιγμα που παρουσιάζει καθυστέρηση άνω των ενενήντα ημερών·
β) εκτιμάται ότι ο οφειλέτης είναι πιθανόν να μην εκπληρώσει στο ακέραιο τις πιστωτικές του υποχρεώσεις χωρίς
εκποίηση ασφαλειών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή από τον αριθμό των ημερών
καθυστέρησης·
31) «δάνειο για αγορά ακινήτων προς ιδιοκατοίκηση»: το σύνολο όλων των δανείων ή τμημάτων δανείων που αφορούν
οικιστικά ακίνητα και εξασφαλίζονται από τον δανειολήπτη με οικιστικά ακίνητα που αγοράζονται προς ιδιοκατοίκηση
κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου·
32) «ακίνητα ή κατοικίες που αγοράζονται προς ιδιοκατοίκηση»: κάθε οικιστικό ακίνητο που ανήκει σε ιδιωτικό νοικοκυριό
με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία·
33) «μερικώς χρεολυτικά δάνεια»: συνδυασμός πολλαπλών δανείων, με διαφορετικά είδη χρεολυσίας, που αφορούν οικιστικά
ακίνητα·
34) «ακίνητο υπό κατασκευή»: κάθε ακίνητο το οποίο τελεί ακόμη υπό κατασκευή και το οποίο με την αποπεράτωσή του
πρόκειται να προσπορίζει στον ιδιοκτήτη του εισόδημα υπό τη μορφή μισθωμάτων από εκμίσθωσή του ή κερδών από
πώλησή του· ο όρος δεν περιλαμβάνει κτίρια που κατεδαφίζονται ή ακίνητα που εκκενώνονται ενόψει πιθανής μελλοντι
κής αξιοποίησή τους·
35) «δείκτης αξίας ακινήτου»: δείκτης που αποτυπώνει τη μεταβολή στην τιμή και στην ποιότητα του ακινήτου με την
πάροδο του χρόνου, π.χ. δείκτης που διαμορφώνεται με βάση στοιχεία συναλλαγών·
36) «μίσθωμα»: το χρηματικό ποσό που καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή-κύριο ακινήτου, μείον τυχόν κίνητρα (π.χ.
περίοδοι κατά τις οποίες δεν καταβάλλεται μίσθωμα, συνεισφορά στην ανακαίνιση) και επιβαρύνσεις·
37) «απόδοση μισθίου»: ο λόγος των ετήσιων μισθωμάτων ορισμένου ακινήτου προς την αγοραία αξία του·
(1) Σύσταση ΕΣΣΚ/2011/3 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την μακροπροληπτική
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών (ΕΕ C 41 της 14.2.2012, σ. 1).
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38) «οικιστικό ακίνητο» (RRE): οποιοδήποτε ακίνητο βρίσκεται στην εσωτερική επικράτεια, είναι διαθέσιμο για την εξυπη
ρέτηση στεγαστικών σκοπών, αποκτάται, κατασκευάζεται ή ανακαινίζεται από ιδιωτικό νοικοκυριό και δεν αποτελεί
εμπορικό ακίνητο. Εφόσον ορισμένο ακίνητο προορίζεται για μεικτή χρήση, θα πρέπει να διακρίνεται σε επιμέρους ακί
νητα (για παράδειγμα, ανάλογα με την επιφάνεια που προορίζεται για κάθε επιμέρους χρήση), εφόσον μια τέτοια
διάκριση είναι εφικτή· διαφορετικά, μπορεί να ταξινομείται με κριτήριο την κύρια χρήση του·
39) «δάνειο που αφορά οικιστικό ακίνητο»: δάνειο που χορηγείται σε ιδιωτικό νοικοκυριό και εξασφαλίζεται με οικιστικό
ακίνητο, ανεξάρτητα από το σκοπό του δανείου·
40) «πλαίσιο παρακολούθησης κινδύνων»: τακτική διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των συστημικών κινδύνων
που απορρέουν από την εγχώρια αγορά ακινήτων, βασιζόμενη σε αξιόπιστες μεθόδους ανάλυσης και επαρκώς αντιπρο
σωπευτικά στοιχεία·
41) «επαρκώς αντιπροσωπευτικά στοιχεία»: στοιχεία που αντλούνται με βάση τεχνικές δειγματοληψίας και αναφέρονται σε
συναφή χαρακτηριστικά τα οποία είναι γνωστό ότι φέρει ο στατιστικός πληθυσμός· δεν προβλέπονται συγκεκριμένες
τεχνικές δειγματοληψίας, οι δε εθνικές πρακτικές θεωρούνται επαρκείς εφόσον κατά την κρίση των εμπειρογνωμόνων
μπορούν να θεωρηθούν ότι παράγουν αντικειμενικά αποτελέσματα·
42) «επιφάνεια μίσθωσης»: η διαθέσιμη επιφάνεια προς εκμίσθωση σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια ορισμένου ακινήτου.
43) «διορθώσεις αποτίμησης επενδύσεων»: έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται ο επενδυτής για την κάλυψη μελλοντικών ενδε
χόμενων απωλειών από επενδύσεις εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά·
44) «αξία κατά την έκδοση»: η χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας συναλλαγής ορισμένου ακινήτου (για παράδειγμα, όπως
καταγράφεται σε συμβολαιογραφική πράξη) και της αξίας όπως αυτή εκτιμάται από ανεξάρτητο εξωτερικό ή εσωτερικό
εκτιμητή κατά την έκδοση του δανείου· εφόσον μόνο μία αξία είναι διαθέσιμη, αυτή θα πρέπει και να χρησιμοποιείται.
2. Κριτήρια εφαρμογής
1. Για την εφαρμογή της σύστασης ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η σύσταση καλύπτει μόνο τους δείκτες που είναι απαραίτητοι για σκοπούς χρηματοοικονομικής σταθερότητας και για
τους οποίους εντοπίζονται κενά στα στοιχεία·
β) θα πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στην αρχή της αναλογικότητας και να λαμβάνονται υπόψη:
i) το μέγεθος και η ανάπτυξη των αγορών οικιστικών και εμπορικών ακινήτων στα κράτη μέλη·
ii) οι εξουσίες κάθε εθνικής μακροπροληπτικής αρχής·
iii) ο σκοπός και το περιεχόμενο κάθε σύστασης·
γ) κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής των συστάσεων Α έως Δ θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η πρόοδος που
σημειώνεται στη συλλογή στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης κατά τα αναφερόμενα στην αιτιολογική σκέψη 15·
δ) συγκεκριμένα κριτήρια συμμόρφωσης με τις συστάσεις Α έως Ε καθορίζονται στο παράρτημα I της παρούσας σύστασης.
2. Οι αποδέκτες καλούνται να υποβάλλουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο εκθέσεις για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν
προς εφαρμογή της παρούσας σύστασης ή να αιτιολογούν επαρκώς τυχόν αδράνειά τους. Οι εκθέσεις θα πρέπει να
περιέχουν κατ' ελάχιστον:
α) πληροφορίες σχετικά με την ουσία και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών τους·
β) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους ενόψει των σκοπών της παρούσας σύστασης·
γ) λεπτομερή αιτιολόγηση τυχόν αδράνειάς τους ή παρέκκλισης από την παρούσα σύσταση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
καθυστερήσεων.
3. Χρονοδιάγραμμα περαιτέρω ενεργειών
Οι αποδέκτες καλούνται να υποβάλλουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο εκθέσεις για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν προς
εφαρμογή της παρούσας σύστασης ή να αιτιολογούν επαρκώς τυχόν αδράνειά τους, σύμφωνα με τα ακόλουθα χρονοδιαγράμ
ματα:
1. Σύσταση Α
α) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβού
λιο ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες ή που αναμένεται ότι θα καταστούν διαθέσι
μες για την εφαρμογή της σύστασης A.
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β) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβού
λιο τελική έκθεση για την εφαρμογή της σύστασης A.
2. Σύσταση Β
α) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβού
λιο ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες ή που αναμένεται ότι θα καταστούν διαθέσι
μες για την εφαρμογή της σύστασης Β.
β) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβού
λιο τελική έκθεση για την εφαρμογή της σύστασης Β.
3. Σύσταση Γ
α) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβού
λιο ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες ή που αναμένεται ότι θα καταστούν διαθέσι
μες για την εφαρμογή της σύστασης Γ.
β) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβού
λιο τελική έκθεση για την εφαρμογή της σύστασης Γ.
4. Σύσταση Δ
α) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβού
λιο ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες ή που αναμένεται ότι θα καταστούν διαθέσι
μες για την εφαρμογή της σύστασης Δ.
β) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβού
λιο τελική έκθεση για την εφαρμογή της σύστασης Δ.
5. Σύσταση Ε
α) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 οι ΕΕΑ οφείλουν να ορίσουν υπόδειγμα για τη δημοσίευση στοιχείων για τα ανοίγματα
των εποπτευόμενων από εκείνες οντοτήτων έναντι κάθε εθνικής αγοράς εμπορικών ακινήτων στην Ένωση.
β) Έως τις 30 Ιουνίου 2018 οι ΕΕΑ οφείλουν να δημοσιεύσουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο α), ως έχουν
στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
γ) Αρχής γενομένης από τις 31 Μαρτίου 2019 οι ΕΕΑ οφείλουν να δημοσιεύουν με ετήσια συχνότητα τα στοιχεία που
αναφέρονται στο στοιχείο α), ως έχουν στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
4. Παρακολούθηση και αξιολόγηση
1. Η γραμματεία του ΕΣΣΚ:
α) θα συνδράμει τους αποδέκτες της παρούσας σύστασης διασφαλίζοντας τον συντονισμό της υποβολής εκθέσεων και την
παροχή των σχετικών υποδειγμάτων και ορίζοντας ειδικότερα, όποτε απαιτείται, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα
περαιτέρω ενεργειών·
β) θα ελέγχει τις περαιτέρω ενέργειες των αποδεκτών, θα τους παρέχει συνδρομή κατόπιν αιτήματός τους και θα υποβάλλει
εκθέσεις για την πρόοδο των περαιτέρω ενεργειών στο γενικό συμβούλιο μέσω της διευθύνουσας επιτροπής.
2. Το γενικό συμβούλιο θα αξιολογεί τις ενέργειες και αιτιολογίες που θα υποβάλλουν οι αποδέκτες, δυνάμενο κατά περίπτωση
να αποφαίνεται ότι η παρούσα σύσταση δεν τηρήθηκε από ορισμένο αποδέκτη και ότι, σε περίπτωση αδράνειάς του, αυτή
δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς.
Φρανκφούρτη, 31 Οκτωβρίου 2016.

Francesco MAZZAFERRO

Επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ,
για λογαριασμό του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
1. Σύσταση Α
Οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις συστάσεις Α σημεία 1 και 2 εφόσον:
α) αξιολογούν εάν οι σχετικοί δείκτες για τα κριτήρια χορηγήσεων ενυπόθηκων δανείων λαμβάνονται υπόψη ή εφαρμόζονται
στο πλαίσιο παρακολούθησης κινδύνων του τομέα οικιστικών ακινήτων της χώρας τους·
β) αξιολογούν την πρόοδο στη χρήση των δεικτών που ειδικότερα ορίζονται στην σύσταση Α σημείο 1 για την εν λόγω
παρακολούθηση·
γ) αξιολογούν τον βαθμό στον οποίο οι πληροφορίες για τους σχετικούς δείκτες που είναι ήδη διαθέσιμες ή που ή αναμένεται
ότι θα καταστούν διαθέσιμες στο μέλλον είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές των ισχυόντων κριτηρίων χορηγήσεων στην
οικεία αγορά δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα·
δ) αξιολογούν εάν τα ακίνητα που αγοράζονται προς εκμίσθωση αντιπροσωπεύουν σημαντική πηγή κινδύνων που απορρέουν
από τον εγχώριο τομέα ακινήτων ή αποτελούν σημαντικό μερίδιο του υπολοίπου του συνολικού δανεισμού που αφορά
οικιστικά ακίνητα·
ε) αξιολογούν την πρόοδο στη χρήση των δεικτών για την παρακολούθηση των κινδύνων που ειδικότερα ορίζονται στη
σύσταση Α σημείο 2, στις περιπτώσεις στις οποίες τα ακίνητα που αγοράζονται προς εκμίσθωση αντιπροσωπεύουν σημα
ντική πηγή κινδύνων που απορρέουν από τον εγχώριο τομέα ακινήτων ή αποτελούν σημαντικό μερίδιο του υπολοίπου ή των
ροών του συνολικού δανεισμού που αφορά οικιστικά ακίνητα.
Οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις συστάσεις Α σημεία 3 και 4 εφόσον:
α) διασφαλίζουν την υιοθέτηση των μεθόδων που ειδικότερα ορίζονται στο παράρτημα IV για τον υπολογισμό των δεικτών που
παρατίθενται στη σύσταση Α σημεία 1 και 2·
β) στις περιπτώσεις στις οποίες για τον υπολογισμό των σχετικών δεικτών χρησιμοποιούν μέθοδο διαφορετική από εκείνες του
παραρτήματος IV, υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω μεθόδου και την αποτελεσματι
κότητά της στην παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από τον τομέα των οικιστικών ακινήτων·
γ) διασφαλίζουν ότι οι σχετικοί δείκτες που παρατίθενται στη σύσταση Α σημεία 1 και 2 χρησιμοποιούνται για την παρακο
λούθηση των κινδύνων στον τομέα των οικιστικών ακινήτων τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
2. Σύσταση Β
Οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις συστάσεις Β σημεία 1 και 2 εφόσον:
α) αξιολογούν την πρόοδο στην παρακολούθηση της μονομεταβλητής κατανομής και των επιλεγμένων από κοινού κατανομών
των σχετικών δεικτών που ειδικότερα ορίζονται στο υπόδειγμα A του παραρτήματος II·
β) αξιολογούν την πρόοδο στη χρήση των πληροφοριών που ειδικότερα ορίζονται στη σύσταση Β σημείο 2 και στο υπόδειγμα
Α του παραρτήματος ΙΙ εν είδει κατευθυντήριων οδηγιών για την παρακολούθηση των σχετικών κινδύνων.
Στις περιπτώσεις στις οποίες τα ακίνητα που αγοράζονται προς εκμίσθωση αντιπροσωπεύουν σημαντική πηγή κινδύνων που απορ
ρέουν από τον εγχώριο τομέα ακινήτων ή αποτελούν σημαντικό μερίδιο του υπολοίπου ή των ροών του συνολικού δανεισμού που
αφορά οικιστικά ακίνητα, οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τη σύσταση Β σημείο 3 εφόσον:
α) αξιολογούν την πρόοδο στην παρακολούθηση των σχετικών δεικτών χωριστά για τα ακίνητα που αγοράζονται προς εκμί
σθωση και για εκείνα που αγοράζονται προς ιδιοκατοίκηση·
β) αξιολογούν την πρόοδο στην παρακολούθηση των σχετικών στοιχείων με ανάλυση κατά τις διαστάσεις που ειδικότερα ορίζο
νται στα υποδείγματα Α και Β και στο παράρτημα ΙΙ.
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3. Σύσταση Γ
Οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις συστάσεις Γ σημεία 1 και 2 εφόσον:
α) αξιολογούν εάν οι σχετικοί δείκτες για τα εγχώρια ανοίγματα του τομέα των εμπορικών ακινήτων λαμβάνονται υπόψη
ή εφαρμόζονται στο πλαίσιο παρακολούθησης κινδύνων του εν λόγω τομέα της χώρας τους·
β) διασφαλίζουν ότι στο πλαίσιο παρακολούθησης κινδύνων περιλαμβάνονται οι δείκτες που αφορούν την πραγματική αγορά,
οι δείκτες που αφορούν τα πιστωτικά ανοίγματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι δείκτες που αφορούν τα κριτή
ρια χορηγήσεων· εφόσον η συλλογή του είδους των δεικτών που αφορούν την πραγματική αγορά δεν εμπίπτει στην αρμο
διότητα της μακροπροληπτικής αρχής, η έλλειψη της συγκεκριμένης δυνατότητας θα θεωρείται επαρκής αιτιολογία για την
αδράνεια της αρμόδιας αρχής κατά το στάδιο της αξιολόγησης·
γ) αξιολογούν εάν οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τον εγχώριο τομέα εμπορικών
ακινήτων·
δ) στις περιπτώσεις που οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τον εγχώριο τομέα εμπορικών
ακινήτων, αξιολογούν την πρόοδο στη χρήση των επιπρόσθετων δεικτών παρακολούθησης κινδύνων που καθορίζονται στη
σύσταση Γ σημείο 2·
ε) αξιολογούν την πρόοδο στη χρήση των δεικτών που καθορίζονται, κατ’ ελάχιστον, στη σύσταση Γ σημείο 1 και, κατά
περίπτωση, στη σύσταση Γ σημείο 2·
στ) αξιολογούν εάν οι πληροφορίες (που είναι ήδη διαθέσιμες ή αναμένεται ότι θα καταστούν διαθέσιμες) για τους εν λόγω
δείκτες είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές της εγχώριας αγοράς εμπορικών ακινήτων.
Οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις συστάσεις Γ σημεία 3 και 4 εφόσον:
α) διασφαλίζουν ότι για τον υπολογισμό των δεικτών της σύστασης Γ σημεία 1 και 2 υιοθετούν τις μεθόδους που ειδικότερα
ορίζονται στο παράρτημα V και, κατά περίπτωση για τα εμπορικά ακίνητα, στο παράρτημα IV·
β) στις περιπτώσεις στις οποίες για τον υπολογισμό των σχετικών δεικτών χρησιμοποιούν μέθοδο διαφορετική από εκείνη των
παραρτημάτων IV και V, υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μεθόδου και την αποτελεσματι
κότητά της στην παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από τον τομέα των εμπορικών ακινήτων·
γ) διασφαλίζουν ότι οι δείκτες της σύστασης Γ σημείο 1 χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα
των εμπορικών ακινήτων τουλάχιστον ανά τρίμηνο όσον αφορά την πραγματική αγορά, τις ροές χορηγήσεων (περιλαμβανο
μένων των ροών μη εξυπηρετούμενων δανείων και προβλέψεων για ζημίες από δάνεια) και τα αντίστοιχα κριτήρια χορηγή
σεων, και τουλάχιστον σε ετήσια βάση όσον αφορά τα υπόλοιπα δανείων (περιλαμβανομένων των υπολοίπων μη εξυπηρετού
μενων δανείων και προβλέψεων για ζημίες από δάνεια) και τα αντίστοιχα κριτήρια χορηγήσεων·
δ) στις περιπτώσεις που οι επενδύσεις θεωρούνται σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τον εγχώριο τομέα εμπορικών ακινή
των, διασφαλίζουν ότι οι δείκτες της σύστασης Γ σημείο 2 χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των εξελίξεων στο
τομέα των εμπορικών ακινήτων τουλάχιστον ανά τρίμηνο όσον αφορά τις ροές επενδύσεων (περιλαμβανομένων των διορ
θώσεων αποτίμησης επενδύσεων) και τουλάχιστον σε ετήσια βάση όσον αφορά τα υπόλοιπα επενδύσεων (περιλαμβανομένων
των διορθώσεων αποτίμησης επενδύσεων).
4. Σύσταση Δ
Οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τη σύσταση Δ εφόσον:
α) αξιολογούν την πρόοδο στην παρακολούθηση των σχετικών δεικτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα υποδείγματα A,
B και Γ του παραρτήματος III·
β) αξιολογούν την πρόοδο στη χρήση των σχετικών πληροφοριών που ειδικότερα ορίζονται στη σύσταση Δ σημείο 2 και επιση
μαίνονται στα υποδείγματα Α, Β και Γ του παραρτήματος ΙΙΙ εν είδει κατευθυντήριων οδηγιών για την παρακολούθηση των
σχετικών κινδύνων·
γ) στις περιπτώσεις που οι επενδύσεις θεωρούνται σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τον εγχώριο τομέα εμπορικών ακινή
των, αξιολογούν την πρόοδο στη χρήση των σχετικών πληροφοριών που ειδικότερα ορίζονται στη σύσταση Δ σημείο 3 και
επισημαίνονται στο υπόδειγμα Β του παραρτήματος ΙΙΙ εν είδει κατευθυντήριων οδηγιών για την παρακολούθηση των σχετι
κών κινδύνων·
δ) στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται επιπρόσθετοι δείκτες για την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των
εμπορικών ακινήτων, υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις επιπρόσθετες αυτές πληροφορίες.
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5. Σύσταση Ε
Οι ΕΑΕ θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τη σύσταση Ε εφόσον:
α) ορίζουν υπόδειγμα για τη δημοσίευση στοιχείων για τα ανοίγματα των εποπτευόμενων από εκείνες οντοτήτων έναντι κάθε
εθνικής αγοράς εμπορικών ακινήτων στην Ένωση·
β) δημοσιεύουν τουλάχιστον σε ετήσια βάση συγκεντρωτικά στοιχεία που συλλέγονται με βάση τις ισχύουσες υποχρεώσεις
παροχής στοιχείων για τα ανοίγματα των εποπτευόμενων από εκείνες οντοτήτων έναντι κάθε εθνικής αγοράς εμπορικών ακι
νήτων στην Ένωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

EL

1. Υπόδειγμα Α: δείκτες και συναφείς αναλύσεις δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα

ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Επισκόπηση χαρτοφυλακίου δανείων που αφορούν
οικιστικά ακίνητα

ΡΟΕΣ

Δείκτης εξυπηρέτησης δανείου προς εισόδημα κατά
την έκδοση (LSTI-O)

ΡΟΕΣ

ncu, #

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Μέσ. (%)

ε/ο για αγορά προς εκμίσθωση

ncu, #

ε/ο για αγορά προς εκμίσθωση

Μέσ. (%)

ε/ο για αγορά προς ιδιοκατοίκηση

ncu, #

ε/ο για αγορά προς ιδιοκατοίκηση

Μέσ. (%)

ε/ο αγοραστές για πρώτη φορά

ncu, #

ε/ο αγοραστές για πρώτη φορά

Μέσ. (%)

ε/ο δάνεια σε ξένο νόμισμα

ncu, #

ε/ο δάνεια σε ξένο νόμισμα

Μέσ. (%)

ε/ο πλήρως χρεολυτικά

ncu, #

ε/ο πλήρως χρεολυτικά

Μέσ. (%)

ε/ο μερικώς χρεολυτικά

ncu, #

ε/ο μερικώς χρεολυτικά

Μέσ. (%)

ε/ο μη χρεολυτικά (*)

ncu, #

ε/ο μη χρεολυτικά (*)

Μέσ. (%)

C 31/17

Εκταμιευθέντα δάνεια

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΡΟΕΣ = νέα παραγωγή δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα εντός της περιόδου παροχής στοιχείων, όπως εκτιμάται από τον δανειστή. Οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές που έχουν τη
δυνατότητα να διακρίνουν μεταξύ πραγματικά νέων δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα και επαναδιαπραγματευθέντων δανείων μπορούν να παράσχουν χωριστή ανάλυση όσον αφορά τα
επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια
ΥΠΟΛΟΙΠΑ = Στοιχεία υπολοίπων δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα κατά την ημερομηνία παροχής στοιχείων (π.χ. τέλους του έτους)
ncu = ποσό σε εθνικό νόμισμα
# = αριθμός συμβάσεων
y = έτος (έτη)
Μέσ. = μέσος όρος του σχετικού δείκτη
ε/ο = εκ των οποίων

ΡΟΕΣ

Δείκτης εξυπηρέτησης δανείου προς εισόδημα κατά
την έκδοση (LSTI-O)

ΡΟΕΣ

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου ≤ 1y

Μέσ. (%)

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου ]1y· 5y]

ncu, #

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου ]1·5 y]

Μέσ. (%)

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου ]5y·10 y]

ncu, #

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου ]5·10 y]

Μέσ. (%)

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου > 10 y

ncu, #

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου > 10 y

Μέσ. (%)

ε/ο επαναδιαπραγματευθέντα (προαιρετικό)

ncu, #

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Δείκτης δανείου προς αξία κατά την έκδοση (loanto-value ratio at origination - LTV-O)

≤ 10 %

#, ncu

]10 %· 20 %]

#, ncu

]20 %· 30 %]

#, ncu

]30 %· 40 %]

#, ncu

ΡΟΕΣ

Μέσ. (%)

]40 %· 50 %]

#, ncu

ε/ο για αγορά προς εκμίσθωση

Μέσ. (%)

]50 %· 60 %]

#, ncu

ε/ο για αγορά προς ιδιοκατοίκηση

Μέσ. (%)

> 60 %

#, ncu

ε/ο αγοραστές για πρώτη φορά

Μέσ. (%)

Μη διαθέσιμα

#, ncu

ε/ο δάνεια σε ξένο νόμισμα

Μέσ. (%)

ε/ο πλήρως χρεολυτικά

Μέσ. (%)

31.1.2017

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ncu, #

EL

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου ≤ 1y

C 31/18

Επισκόπηση χαρτοφυλακίου δανείων που αφορούν
οικιστικά ακίνητα

ε/ο μερικώς χρεολυτικά

ΡΟΕΣ

Μέσ. (%)

Δείκτης εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα κατά την
έκδοση (DSTI-O) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Μέσ. (%)

ΡΟΕΣ
EL

ε/ο μη χρεολυτικά (*)

31.1.2017

Δείκτης δανείου προς αξία κατά την έκδοση (loanto-value ratio at origination - LTV-O)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Μέσ. (%)

#, ncu

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

]50· 60 %]

#, ncu

≤ 10 %

#, ncu

]60 %· 70 %]

#, ncu

]10 %· 20 %]

#, ncu

]70 %· 80 %]

#, ncu

]20 %· 30 %]

#, ncu

]80 %· 90 %]

#, ncu

]30 %· 40 %]

#, ncu

]90 %· 100 %]

#, ncu

]40 %· 50 %]

#, ncu

]100 %· 110 %]

#, ncu

]50 %· 60 %]

#, ncu

> 110 %

#, ncu

> 60 %

#, ncu

Μη διαθέσιμα

#, ncu

Μη διαθέσιμα

#, ncu

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (current loan-tovalue ratio - LTV-C)
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Μέσ. (%)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Δείκτης δανείου προς εισόδημα κατά την έκδοση
(LTI-O)
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

≤ 50 %

ΡΟΕΣ

Μέσ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

#, ncu

≤3

#, ncu

]50 %· 60 %]

#, ncu

]3· 3,5]

#, ncu

C 31/19

≤ 50 %

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Δείκτης δανείου προς εισόδημα κατά την έκδοση
(LTI-O)

ΡΟΕΣ

]3,5· 4]

#, ncu

]70 %· 80 %]

#, ncu

]4· 4,5]

#, ncu

]80 %· 90 %]

#, ncu

]4,5· 5]

#, ncu

]90 %· 100 %]

#, ncu

]5· 5,5]

#, ncu

]100 %· 110 %]

#, ncu

]5,5· 6]

#, ncu

> 110 %

#, ncu

>6

#, ncu

Μη διαθέσιμα

#, ncu

Μη διαθέσιμα

#, ncu

Διάρκειες κατά την έκδοση
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Δείκτης χρέους προς εισόδημα κατά την έκδοση
(DTI-O)

ΡΟΕΣ

Μέσ. (έτη)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΡΟΕΣ

Μέσ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

#, ncu

≤3

#, ncu

]5y·10 y]

#, ncu

]3· 3,5]

#, ncu

]10y·15 y]

#, ncu

]3,5· 4]

#, ncu

]15y·20 y]

#, ncu

]4· 4,5]

#, ncu

]20y·25 y]

#, ncu

]4,5· 5]

#, ncu

]25y·30 y]

#, ncu

]5· 5,5]

#, ncu

]30y·35 y]

#, ncu

]5,5· 6]

#, ncu

> 35 y

#, ncu

]6,5· 7]

#, ncu

Μη διαθέσιμα

#, ncu

>7

#, ncu

Μη διαθέσιμα

#, ncu

31.1.2017

≤5y

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

#, ncu

EL

]60 %· 70 %]

C 31/20

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (current loan-tovalue ratio - LTV-C)

31.1.2017

ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΡΟΕΣ

Δείκτης εξυπηρέτησης δανείου προς
έσοδα κατά τη χορήγηση (LSTI-O)

ΡΟΕΣ

Δείκτης εξυπηρέτησης δανείου προς
έσοδα κατά τη χορήγηση (LSTI-O)

≤ 30 %

]30 %· 50 %]

>50 %

LTV-O ≤ 80 %

ε/ο ≤ 1 y

#, ncu

#, ncu

#, ncu

Διάρκεια κατά τη χορήγηση

ε/ο ] 1y, 5y]

#, ncu

#, ncu

#, ncu

]30 %· 50 %]

>50 %

#, ncu

#, ncu

#, ncu

ε/ο ] 5y, 10y]

#, ncu

#, ncu

#, ncu

]20y·25 y]

#, ncu

#, ncu

#, ncu

ε/ο > 10y

#, ncu

#, ncu

#, ncu

> 25 y

#, ncu

#, ncu

#, ncu

LTV-O ]80 %-90 %]
ΡΟΕΣ

Διάρκεια κατά τη χορήγηση
≤ 20 y

#, ncu

#, ncu

#, ncu

Δείκτης δανείου προς αξία κατά τη χορήγηση
(LTV-O)

]20y·25 y]

#, ncu

#, ncu

#, ncu

> 25 y

#, ncu

#, ncu

#, ncu

Δείκτης χρέους προς έσοδα κατά τη
χορήγηση (DTI-O)

≤4

]4 · 6]

>6

LTV-O ≤ 80 %

#, ncu

#, ncu

#, ncu

LTV-O ]80· 90 %]

#, ncu

#, ncu

#, ncu

LTV-O ]90 %-110 %]

LTV-O ]90· 110 %]

#, ncu

#, ncu

#, ncu

Διάρκεια κατά τη χορήγηση

LTV-O >110 %

#, ncu

#, ncu

#, ncu

#, ncu

#, ncu

#, ncu

]20y·25 y]

#, ncu

#, ncu

#, ncu

> 25 y

#, ncu

#, ncu

#, ncu

C 31/21

≤ 20 y

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

≤ 20 y

EL

Αρχική περίοδος καθορισμού του επιτοκίου

≤ 30 %

C 31/22

ΡΟΕΣ

Δείκτης εξυπηρέτησης δανείου προς
έσοδα κατά τη χορήγηση (LSTI-O)

LTV-O >110 %

Διάρκεια κατά τη χορήγηση
EL

≤ 20 y

#, ncu

#, ncu

#, ncu

]20y·25 y]

#, ncu

#, ncu

#, ncu

> 25 y

#, ncu

#, ncu

#, ncu

2. Υπόδειγμα Β: δείκτες και συναφείς αναλύσεις δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα αγοραζόμενα προς εκμίσθωση και οικιστικά ακίνητα αγοραζόμενα προς ιδιοκατοίκηση
ΡΟΕΣ = νέα παραγωγή δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα εντός της περιόδου παροχής στοιχείων, όπως εκτιμάται από τον δανειστή. Οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές που έχουν τη
δυνατότητα να διακρίνουν μεταξύ πραγματικά νέων δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα και επαναδιαπραγματευθέντων δανείων μπορούν να παράσχουν χωριστή ανάλυση όσον αφορά τα
επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια
ΥΠΟΛΟΙΠΑ = Στοιχεία υπολοίπων δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα κατά την ημερομηνία παροχής στοιχείων (π.χ. τέλους του έτους)
ncu = ποσό σε εθνικό νόμισμα
# = αριθμός συμβάσεων
y = έτος(έτη)
Μέσ. = μέσος όρος του σχετικού δείκτη
ε/ο = εκ των οποίων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(*) Κατά περίπτωση, μη χρεολυτικά δάνεια για τα οποία υφίστανται μηχανισμοί εξόφλησης θα πρέπει να προσδιορίζονται ξεχωριστά

ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
Επισκόπηση δανείων για αγορά ακινήτων προς
εκμίσθωση

ΡΟΕΣ

Δείκτης κάλυψης τόκων κατά την έκδοση (ICR-O)

ΡΟΕΣ

Εκταμιευθέντα δάνεια

ncu, #

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ε/ο αγοραστές για πρώτη φορά

ncu, #

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ε/ο δάνεια σε ξένο νόμισμα

ncu, #

≤ 100 %

#, ncu

ε/ο πλήρως χρεολυτικά

ncu, #

] 100 % · 125 %]

#, ncu

Μέσ.

31.1.2017

ΡΟΕΣ

Δείκτης κάλυψης τόκων κατά την έκδοση (ICR-O)

ΡΟΕΣ

ncu, #

] 125 % · 150 %]

#, ncu

ε/ο μη χρεολυτικά (*)

ncu, #

] 150 % · 175 %]

#, ncu

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου ≤ 1y

ncu, #

] 175 % · 200]

#, ncu

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου ]1y · 5y]

ncu, #

> 200 %

#, ncu

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού του επιτοκίου ]5y ·
10y]

ncu, #

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου > 10 y

ncu, #

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΡΟΕΣ

Μέσ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Δείκτης δανείου προς αξία κατά την έκδοση (LTV-O)
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΡΟΕΣ

Μέσ. (%)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

≤ 5%

#, ncu

] 5 % · 10 %]

#, ncu

] 10 % · 15 %]

#, ncu

#, ncu

] 15 % · 20 % ]

#, ncu

]50 % · 60 %]

#, ncu

> 20 %

#, ncu

]60 % · 70 %]

#, ncu

]70 % · 80 %]

#, ncu

]80 % · 90 %]

#, ncu

]90 % · 100 %]

#, ncu

]100 % · 110 %]

#, ncu

> 110 %

#, ncu

Μη διαθέσιμα

#, ncu

C 31/23

≤ 50 %

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δείκτης δανείου προς μίσθωμα κατά την έκδοση
(LTR-O).

EL

ε/ο μερικώς χρεολυτικά

31.1.2017

Επισκόπηση δανείων για αγορά ακινήτων προς
εκμίσθωση

C 31/24

ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ

Επισκόπηση δανείων για αγορά ακινήτων προς
ιδιοκατοίκηση

ΡΟΕΣ

Δείκτης εξυπηρέτησης δανείου προς εισόδημα κατά
την έκδοση (LSTI-O)

ΡΟΕΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Μέσ. (%)

ε/ο αγοραστές για πρώτη φορά

ncu, #

ε/ο αγοραστές για πρώτη φορά

Μέσ. (%)

ε/ο δάνεια σε ξένο νόμισμα

ncu, #

ε/ο δάνεια σε ξένο νόμισμα

Μέσ. (%)

ε/ο πλήρως χρεολυτικά

ncu, #

ε/ο πλήρως χρεολυτικά

Μέσ. (%)

ε/ο μερικώς χρεολυτικά

ncu, #

ε/ο μερικώς χρεολυτικά

Μέσ. (%)

ε/ο μη χρεολυτικά (*)

ncu, #

ε/ο μη χρεολυτικά (*)

Μέσ. (%)

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου ≤ 1y

ncu, #

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου ≤ 1y

Μέσ. (%)

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου [1y · 5y]

ncu, #

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου [1y · 5y]

Μέσ. (%)

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου [5y · 10y]

ncu, #

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου [5y · 10y]

Μέσ. (%)

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου > 10 y

ncu, #

ε/ο αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου > 10 y

Μέσ. (%)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ncu, #

EL

Εκταμιευθέντα δάνεια

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (LTV-C)

≤ 10 %

#, ncu

]10 % · 20 %]

#, ncu

ΡΟΕΣ

Μέσ. (%)

]20 % · 30 %]

#, ncu

ε/ο αγοραστές για πρώτη φορά

Μέσ. (%)

]30 % · 40 %]

#, ncu

31.1.2017

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΡΟΕΣ

Δείκτης εξυπηρέτησης δανείου προς εισόδημα κατά
την έκδοση (LSTI-O)

ΡΟΕΣ

Μέσ. (%)

]40 % · 50 %]

#, ncu

ε/ο πλήρως χρεολυτικά

Μέσ. (%)

]50 % · 60 %]

#, ncu

ε/ο μερικώς χρεολυτικά

Μέσ. (%)

> 60 %

#, ncu

ε/ο μη χρεολυτικά (*)

Μέσ. (%)

Μη διαθέσιμα

#, ncu

EL

ε/ο δάνεια σε ξένο νόμισμα

31.1.2017

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (LTV-C)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

#, ncu

]50 % · 60 %]

#, ncu

Δείκτης δανείου προς εισόδημα κατά την έκδοση
(LTI-O)

ΡΟΕΣ

#, ncu

]70 % · 80 %]

#, ncu

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

]80 % · 90 %]

#, ncu

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

]90 % · 100 %]

#, ncu

≤3

#, ncu

]100 % · 110 %]

#, ncu

]3 · 3,5]

#, ncu

> 110 %

#, ncu

]3,5 · 4]

#, ncu

Μη διαθέσιμα

#, ncu

]4 · 4,5]

#, ncu

]4,5 · 5]

#, ncu

]5 · 5,5]

#, ncu

]5,5 · 6]

#, ncu

>6

#, ncu

Μη διαθέσιμα

#, ncu

Μέσ.

C 31/25

]60 % · 70 %]

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

≤ 50 %

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Μέσ. (%)

C 31/26

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (LTV-C)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

]50 % · 60 %]

#, ncu

]60 % · 70 %]

#, ncu

]70 % · 80 %]

#, ncu

]80 % · 90 %]

#, ncu

]90 % · 100 %]

#, ncu

]100 % · 110 %]

#, ncu

> 110 %

#, ncu

Μη διαθέσιμα

#, ncu

Διάρκειες κατά την έκδοση σε έτη
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΡΟΕΣ

Μέσ. (έτη)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

≤5y

#, ncu

]5y · 10y]

#, ncu

]10y - 15 y]

#, ncu

]15y - 20 y]

#, ncu

]20y - 25 y]

#, ncu

]25y - 30 y]

#, ncu

]30y - 35 y]

#, ncu

> 35 y

#, ncu

Μη διαθέσιμα

#, ncu
31.1.2017

(*) Κατά περίπτωση, μη χρεολυτικά δάνεια για τα οποία υφίστανται μηχανισμοί εξόφλησης θα πρέπει να προσδιορίζονται ξεχωριστά

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

#, ncu
EL

≤ 50 %

31.1.2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

EL

1. Υπόδειγμα Α: δείκτες όσον αφορά την πραγματική αγορά
Ανάλυση

Δείκτης

Τύπος ακινήτου (1)

Τοποθεσία ακινήτου (2)

Δείκτης τιμής εμπορικού ακινήτου

Τριμηνιαία

I

I

Δείκτης μίσθωσης

Τριμηνιαία

I

I

Δείκτης απόδοσης μισθίου

Τριμηνιαία

I

I

Επιφάνεια προς εκμίσθωση

Τριμηνιαία

R

R

Νέες κατασκευές

Τριμηνιαία

#

#

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πραγματική αγορά

Συχνότητα

(1) Ο τύπος του ακινήτου αναλύεται σε γραφεία, εμπορικά, βιομηχανικά, οικιστικά και λοιπά (σύνολο εγχώριας αγοράς).
(2) Η τοποθεσία του ακινήτου αναλύεται σε εγχώρια προνομιακή και εγχώρια μη προνομιακή.
I = Δείκτης
R = Δείκτης
# = Τετραγωνικά μέτρα

2. Υπόδειγμα Β: δείκτες που αφορούν τα ανοίγματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Ανάλυση
Δείκτης

Ροές (6)

Τύπος
ακινήτου (1)

Τοποθεσία
ακινήτου (2)

Κατηγορία
επενδυτή (3), (8)

Επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα (8)

Τριμηνιαία

nc

nc

— εκ των οποίων άμεσες διακρατήσεις εμπορικών ακινήτων

Τριμηνιαία

nc

nc

— εκ των οποίων έμμεσες διακρατήσεις εμπορικών ακινήτων

Τριμηνιαία

Διορθώσεις αποτίμησης επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα

Τριμηνιαία

nc

nc

Κατηγορία
δανειστή (4)

Εθνικότητα επενδυτή (8)/
δανειστή (5)

Σύνολο

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc
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Συχνότητα

Δείκτης

Συχνότητα

Τύπος
ακινήτου (1)

Τοποθεσία
ακινήτου (2)

Χορηγήσεις για εμπορικά ακίνητα (περιλαμβανομένων των ακινή
των υπό κατασκευή)

Τριμηνιαία

nc

— εκ των οποίων για ακίνητα υπό κατασκευή

Τριμηνιαία

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια που αφορούν εμπορικά ακίνητα (περι
λαμβανομένων των ακινήτων υπό κατασκευή)

Κατηγορία
επενδυτή (3), (8)

Εθνικότητα επενδυτή (8)/
δανειστή (5)

Σύνολο

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Τριμηνιαία

nc

nc

nc

nc

nc

— εκ των οποίων για ακίνητα υπό κατασκευή

Τριμηνιαία

nc

nc

nc

nc

nc

Προβλέψεις για ζημίες από δάνεια που αφορούν χορηγήσεις για
εμπορικά ακίνητα (περιλαμβανομένων ακινήτων υπό κατασκευή)

Τριμηνιαία

nc

nc

nc

nc

nc

— εκ των οποίων για ακίνητα υπό κατασκευή

Τριμηνιαία

nc

nc

nc

nc

nc

Κατηγορία
δανειστή (4)

Εθνικότητα επενδυτή (8)/
δανειστή (5)

Σύνολο

EL

Κατηγορία
δανειστή (4)

Συχνότητα

Τύπος
ακινήτου (1)

Τοποθεσία
ακινήτου (2)

Κατηγορία
επενδυτή (3), (8)

Επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα (8)

Ετήσια

nc

nc

nc

nc

nc

— εκ των οποίων άμεσες διακρατήσεις εμπορικών ακινήτων

Ετήσια

nc

nc

nc

nc

nc

— εκ των οποίων έμμεσες διακρατήσεις εμπορικών ακινήτων

Ετήσια

nc

nc

nc

Διορθώσεις αποτίμησης επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα

Ετήσια

nc

nc

nc

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανάλυση
Δείκτης
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Ανάλυση

Υπόλοιπα (7)

nc

31.1.2017

nc

Δείκτης

Συχνότητα

Τύπος
ακινήτου (1)

Τοποθεσία
ακινήτου (2)

Χορηγήσεις για εμπορικά ακίνητα (περιλαμβανομένων των ακινή
των υπό κατασκευή)

Ετήσια

nc

— εκ των οποίων μη εξυπηρετούμενα δάνεια που αφορούν εμπο
ρικά ακίνητα

Ετήσια

Προβλέψεις για ζημίες από δάνεια που αφορούν χορηγήσεις για
εμπορικά ακίνητα

Κατηγορία
επενδυτή (3), (8)

Εθνικότητα επενδυτή (8)/
δανειστή (5)

Σύνολο

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Ετήσια

nc

nc

nc

nc

nc

Χορηγήσεις που αφορούν ακίνητα υπό κατασκευή (μέρος των
χορηγήσεων που αφορούν εμπορικά ακίνητα)·

Ετήσια

nc

nc

nc

nc

nc

— εκ των οποίων μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Ετήσια

nc

nc

nc

nc

nc

Προβλέψεις για ζημίες από δάνεια που αφορούν χορηγήσεις για
ακίνητα υπό κατασκευή

Ετήσια

nc

nc

nc

nc

nc

EL

Κατηγορία
δανειστή (4)

31.1.2017

Ανάλυση

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο τύπος του ακινήτου αναλύεται σε γραφεία, εμπορικά, βιομηχανικά, οικιστικά και λοιπά.
Η τοποθεσία του ακινήτου αναλύεται σε εγχώρια προνομιακή, εγχώρια μη προνομιακή και αλλοδαπή.
Η κατηγορία επενδυτή αναλύεται σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, επενδυτικούς οργανισμούς, εταιρείες ακινήτων και λοιπά.
Η κατηγορία δανειστή αναλύεται σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, επενδυτικούς οργανισμούς, εταιρείες ακινήτων και λοιπά.
Η εθνικότητα αναλύεται σε εσωτερικό, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και υπόλοιπος κόσμος.
Οι ροές αναφέρονται σε ακαθάριστη βάση για τις επενδύσεις, τις χορηγήσεις και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (μόνο τα νέα δάνεια/νέες επενδύσεις καλύπτονται, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αποπληρωμές ή οι μειώσεις
επί των υφιστάμενων ποσών).
Οι ροές αναφέρονται σε καθαρή βάση για τις διορθώσεις αποτίμησης επενδύσεων και τις προβλέψεις για ζημίες από δάνεια.
(7) Στοιχεία υπολοίπων για επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα, διορθώσεις αποτίμησης επενδύσεων εμπορικών ακινήτων, μη εξυπηρετούμενα δάνεια (που αφορούν εμπορικά ακίνητα) και προβλέψεις για ζημίες από δάνεια που
αφορούν εμπορικά ακίνητα κατά την ημερομηνία παροχής στοιχείων.
(8) Μόνο στην περίπτωση που οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της χρηματοδότησης εμπορικών ακινήτων
nc = Ποσό σε εθνικό νόμισμα
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

3. Υπόδειγμα Γ: δείκτες που αφορούν τα κριτήρια χορηγήσεων (1)
Δείκτης

Ροές (2)

Σταθμισμένος μέσος δεικτών

Δείκτης δανείου προς αξία κατά την έκδοση (loan-to-value ratio at origination - LTV-O)

Τριμηνιαία

R

Δείκτης κάλυψης τόκων κατά την έκδοση (interest coverage ratio at origination - ICR-O)

Τριμηνιαία

R

Δείκτης εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα κατά την έκδοση (debt-service-to-income ratio at
origination - DSTI-O)

Τριμηνιαία

R

C 31/29

Συχνότητα

Υπόλοιπα (3)

Σταθμισμένος μέσος δεικτών

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (current loan-to-value - LTV-C)

Ετήσια

R

Τρέχων δείκτης κάλυψης τόκων (current interest coverage ratio - ICR-C)

Ετήσια

R

Τρέχων δείκτης κάλυψης εξυπηρέτησης χρέους (current debt service coverage ratio - DSCR-C)

Ετήσια

R

EL

Συχνότητα

C 31/30

Δείκτης

(1) Εξαιρούνται τα ακίνητα υπό κατασκευή, η παρακολούθηση των οποίων μπορεί να γίνεται με χρήση του δείκτη δανείου προς έξοδα (loan-to-cost – LTC).
(2) Στοιχεία ροών για τη νέα παραγωγή δανείων που αφορούν εμπορικά ακίνητα στη διάρκεια της περιόδου παροχής στοιχείων.
(3) Στοιχεία υπολοίπων για το υπόλοιπο δανείων που αφορούν εμπορικά ακίνητα κατά την ημερομηνία παροχής στοιχείων.
R = Δείκτης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
31.1.2017

31.1.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 31/31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΩΝ
Το παρόν παράρτημα παρέχει υψηλού επιπέδου κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τις μεθόδους υπολογισμού των δεικτών
που χρησιμοποιούνται στα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙ και, κατά περίπτωση, και του παραρτήματος III. Σκοπός του
παρόντος δεν είναι η παροχή διεξοδικών τεχνικών οδηγιών συμπλήρωσης των υποδειγμάτων που να καλύπτουν κάθε πιθανή
περίπτωση. Επίσης, οι εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να ερμηνεύονται ως οδηγίες που αφορούν συγκεκριμένους
ορισμούς αναφοράς και μεθόδους αναφοράς, τυχόν δε παρεκκλίσεις που προβλέπονται σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να
δικαιολογούνται λόγω της ανάγκης εξυπηρέτησης των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων αγορών ή τμημάτων τους.
1. Ο δείκτης δανείου προς αξία κατά την έκδοση (LTV-O)
1. Ο δείκτης LTV ορίζεται ως ακολούθως:
L
V

LTVO =
2. Για τους σκοπούς του υπολογισμού το στοιχείο «L»:

α) Περιλαμβάνει το σύνολο των δανείων ή τμημάτων δανείων που εξασφαλίζονται από ορισμένο δανειολήπτη με το ακίνητο
ή την ομάδα ακινήτων κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου (ανεξαρτήτως του σκοπού του δανείου), κατόπιν
συγκέντρωσης των δανείων «κατά δανειολήπτη» και «κατά ασφάλεια».
β) Μετράται με βάση τα εκταμιευθέντα ποσά και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνει τυχόν μη αναληφθέντα ποσά πιστωτικών
ορίων. Στην περίπτωση των ακινήτων τα οποία τελούν ακόμη υπό κατασκευή, το στοιχείο «L» αντιστοιχεί στο άθροισμα
όλων των τμημάτων του δανείου που έχουν εκταμιευθεί έως την ημερομηνία παροχής στοιχείων, ο δε δείκτης LTV-O
υπολογίζεται κατά την ημερομηνία εκταμίευσης οποιουδήποτε νέου τμήματος δανείου (1). Διαφορετικά, εάν η ανωτέρω
μέθοδος υπολογισμού δεν είναι διαθέσιμη ή δεν ανταποκρίνεται στην πρακτική που επικρατεί στην αγορά, ο δείκτης
LTV-O μπορεί να υπολογίζεται με βάση το συνολικό χορηγούμενο ποσό δανείων και την αναμενόμενη αξία του υπό
κατασκευή οικιστικού ακινήτου με την αποπεράτωσή του.
γ) Δεν περιλαμβάνει δάνεια που δεν εξασφαλίζονται με το ακίνητο, εκτός και αν ο πάροχος πίστωσης που παρέχει στοιχεία
θεωρεί ότι και αυτά αποτελούν μέρος της συναλλαγής για τη χρηματοδότηση του ενυπόθηκου δανείου, κατά τρόπο
ώστε να συνδυάζει στοιχεία ασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων δανείων. Στην περίπτωση αυτή και τα μη εξασφαλι
σμένα δάνεια θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο στοιχείο «L».
δ) Δεν προσαρμόζεται σε περίπτωση συνδρομής άλλων παραγόντων μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.
ε) Δεν περιλαμβάνει έξοδα και προμήθειες που σχετίζονται με το δάνειο που αφορά οικιστικό ακίνητο.
στ) Δεν περιλαμβάνει επιδοτήσεις δανείου.
3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού το στοιχείο «V»:
α) Υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου κατά την έκδοση του δανείου, μετρώμενη ως η χαμηλότερη αξία μεταξύ:
1. της αξίας συναλλαγής, π.χ. όπως αυτή καταγράφεται σε συμβολαιογραφική πράξη, και
2. της αξίας, όπως αυτή εκτιμάται από ανεξάρτητο εξωτερικό ή εσωτερικό εκτιμητή.
Εφόσον είναι διαθέσιμη μόνο μία αξία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή.
β) Δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία προγραμματισμένων εργασιών ανακαίνισης ή κατασκευής.
(1) Στην περίπτωση των ακινήτων που τελούν ακόμη υπό κατασκευή, ο δείκτης LTV-O σε δεδομένο χρονικό σημείο n μπορεί να υπολογίζεται ως
εξής:
n

Σ Li
i=1

LTVOn =

n

V0 +

Σ ΔVi,i−1
i=1

Όπου το i = 1, …,n αναφέρεται στα τμήματα του δανείου που εκταμιεύονται έως το χρονικό σημείο n, το V 0 είναι η αρχική αξία του ακινή
του (π.χ. γης) που εξασφαλίζει το δάνειο και το ΔV i,i−1 αντιπροσωπεύει τη μεταβολή στην αξία του ακινήτου που σημειώνεται κατά το χρο
νικό διάστημα που προηγείται της εκταμίευσης του τμήματος του δανείου n-th.
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γ) Στην περίπτωση των ακινήτων τα οποία τελούν ακόμη υπό κατασκευή, το στοιχείο «V» αντιστοιχεί στη συνολική αξία
του ακινήτου έως την ημερομηνία παροχής στοιχείων (αποτυπώνει την αύξηση της αξίας λόγω της προόδου των εργα
σιών κατασκευής). Το στοιχείο «V» αξιολογείται κατά την εκταμίευση κάθε νέου τμήματος δανείου, επιτρέποντας τον
υπολογισμό ενός ενημερωμένου δείκτη LTV-O.
δ) Προσαρμόζεται κατά το συνολικό ποσό του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου που αφορά οικιστικό ακίνητο, είτε
έχει εκταμιευθεί είτε όχι, το οποίο είναι ήδη εξασφαλισμένο με τη σύσταση βάρους «πρώτης τάξης» επί του ακινήτου.
Στην περίπτωση συρροής βαρών ανώτερης τάξης επί του ακινήτου το συνολικό ποσό του χρέους που εξασφαλίζεται με
αυτά πρέπει να αφαιρείται. Στην περίπτωση βαρών της ίδιας τάξης το ποσό του χρέους θα πρέπει να προσαρμόζεται
δεόντως κατ' αναλογία.
ε) Δεν προσαρμόζεται σε περίπτωση συνδρομής άλλων παραγόντων μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.
στ) Δεν περιλαμβάνει έξοδα και προμήθειες που σχετίζονται με το δάνειο που αφορά οικιστικό ακίνητο.
ζ) Δεν υπολογίζεται ως η «μακροπρόθεσμη αξία». Ενώ η χρήση της μακροπρόθεσμης αξίας θα μπορούσε να δικαιολογείται
λόγω του ότι το στοιχείο «V» συμβαδίζει με τις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου, ο δείκτης LTV-O στοχεύει στην
αποτύπωση των κριτηρίων πιστωτικής ποιότητας κατά την έκδοση του δανείου. Έτσι, εάν κατά τον χρόνο έκδοσης του
δανείου που αφορά οικιστικό ακίνητο και καταχώρισης του δείκτη LTV-Ο το στοιχείο «V» δεν αντιστοιχεί στην αξία του
περιουσιακού στοιχείου κατά τον ίδιο χρόνο, όπως αυτή καταγράφηκε στο φάκελο του δανειστή, δεν θα αποτυπώνει
επαρκώς την πραγματική πιστωτική πολιτική του δανειστή όσον αφορά τον δείκτη LTV-O.
4. Εφόσον οι αγορές ενυπόθηκων χορηγήσεων όσον αφορά τα ακίνητα που αγοράζονται προς εκμίσθωση και εκείνα που αγο
ράζονται προς ιδιοκατοίκηση παρακολουθούνται χωριστά, εφαρμόζεται ο ορισμός του δείκτη LTV-O, με την επιφύλαξη των
ακόλουθων εξαιρέσεων:
α) Για δάνεια για αγορά ακινήτων προς εκμίσθωση:
— το στοιχείο «L» περιλαμβάνει μόνο δάνεια ή τμήματα δανείων που εξασφαλίζονται από τον δανειολήπτη με το ακί
νητο κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου και αφορούν το ακίνητο που αγοράζεται προς εκμίσθωση·
— το στοιχείο «V» περιλαμβάνει μόνο την αξία του ακινήτου που αγοράζεται προς εκμίσθωση κατά τον χρόνο έκδοσης
του δανείου.
β) Για δάνεια για αγορά ακινήτων προς ιδιοκατοίκηση:
— το στοιχείο «L» περιλαμβάνει μόνο δάνεια ή τμήματα δανείων που εξασφαλίζονται από τον δανειολήπτη με το ακί
νητο κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου και αφορούν το ακίνητο που αγοράζεται προς ιδιοκατοίκηση·
— το στοιχείο «V» περιλαμβάνει μόνο την αξία του ακινήτου που αγοράζεται προς ιδιοκατοίκηση κατά τον χρόνο έκδο
σης του δανείου.
5. Οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να δίδουν τη δέουσα προσοχή στο γεγονός ότι οι δείκτες LTV εκ της φύσεώς
τους συμβαδίζουν με τις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου και, συνεπώς, θα πρέπει να τους λαμβάνουν προσεκτικά
υπόψη σε οποιοδήποτε πλαίσιο παρακολούθησης των κινδύνων. Θα μπορούσαν επίσης να διερευνούν τη δυνατότητα χρήσης
πρόσθετων δεικτών, όπως ο δείκτης της αξίας του δανείου προς την μακροπρόθεσμη αξία του δανείου, όπου η αξία προσαρ
μόζεται ανάλογα με την μακροπρόθεσμη εξέλιξη ενός δείκτη τιμών της αγοράς.
2. Ο τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (LTV-C)
1. Ο δείκτης LTV-C ορίζεται ως ακολούθως:
LTVC =

LC
VC

2. Για τους σκοπούς του υπολογισμού, το στοιχείο «LC»:
α) μετράται ως το ανεξόφλητο υπόλοιπο των (ενός ή περισσότερων) δανείων —οριζόμενων ως «L» στην ενότητα 1 σημείο 2—
κατά την ημερομηνία παροχής στοιχείων, λαμβανομένων υπόψη επιστροφών κεφαλαίου, αναδιαρθρώσεων δανείων, νέων
εκταμιεύσεων κεφαλαίου, τόκων και, στην περίπτωση των δανείων σε ξένο νόμισμα, μεταβολών της συναλλαγματικής
ισοτιμίας·
β) προσαρμόζεται προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν αποταμιεύσεις που έχουν συσσωρευτεί σε επενδυτικό όχημα και
προορίζονται για την αποπληρωμή του κεφαλαίου του δανείου. Οι συσσωρευμένες αποταμιεύσεις επιτρέπεται να αφαι
ρούνται από το στοιχείο «LC» μόνον όταν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) έχουν δεσμευθεί ανεπιφύλακτα υπέρ του πιστωτή με ρητό σκοπό την αποπληρωμή του κεφαλαίου του δανείου κατά
τις συμβατικά προβλεφθείσες ημερομηνίες· και
2) εφαρμόζεται κατάλληλη περικοπή αποτίμησης (haircut) καθοριζόμενη από την εθνική μακροπροληπτική αρχή, ώστε
να αποτυπώνονται οι κίνδυνοι αγοράς ή/και κίνδυνοι τρίτων που συνδέονται με τις υποκείμενες επενδύσεις.
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3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού το στοιχείο «VC»:
α) αποτυπώνει τις μεταβολές της αξίας του στοιχείου «V», όπως ορίζεται στην ενότητα 1 σημείο 3, μετά την πιο πρόσφατη
αποτίμηση του ακινήτου. Η τρέχουσα αξία του ακινήτου θα πρέπει να εκτιμάται από ανεξάρτητο εξωτερικό ή εσωτερικό
εκτιμητή. Εάν δεν είναι διαθέσιμη τέτοια εκτίμηση, η τρέχουσα αξία του ακινήτου μπορεί να υπολογίζεται βάσει αναλυτι
κού δείκτη αξίας ακινήτου (π.χ. με βάση δεδομένα της συναλλαγής). Εάν ούτε και τέτοιος δείκτης είναι διαθέσιμος, μπο
ρεί να χρησιμοποιείται αναλυτικός δείκτης τιμής ακινήτου κατόπιν εφαρμογής κατάλληλα επιλεγμένης έκπτωσης που
αποτυπώνει την απομείωση της αξίας του ακινήτου. Οποιοσδήποτε δείκτης αξίας ή τιμής ακινήτου θα πρέπει να διαφορο
ποιείται επαρκώς ανάλογα με την τοποθεσία και τον τύπο ακινήτου·
β) διορθώνεται ως προς τις μεταβολές που αφορούν τα βάρη πρώτης τάξης επί του ακινήτου·
γ) υπολογίζεται σε ετήσια βάση.
4. Εφόσον οι αγορές χορηγήσεων όσον αφορά τα οικιστικά ακίνητα που αγοράζονται προς εκμίσθωση και τα οικιστικά ακίνητα
που αγοράζονται προς ιδιοκατοίκηση παρακολουθούνται χωριστά, εφαρμόζεται ο ορισμός του δείκτη LTV-C, με την επιφύ
λαξη των ακόλουθων εξαιρέσεων:
α) Για δάνεια για αγορά ακινήτων προς εκμίσθωση:
— το στοιχείο «LC» περιλαμβάνει μόνο δάνεια ή τμήματα δανείων που εξασφαλίζονται από τον δανειολήπτη με το ακί
νητο κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου και αφορούν το ακίνητο που αγοράζεται προς εκμίσθωση·
— το στοιχείο «VC» αναφέρεται στην τρέχουσα αξία του ακινήτου που αγοράζεται προς εκμίσθωση.
β) Για δάνεια για αγορά ακινήτων προς ιδιοκατοίκηση:
— το στοιχείο «LC» περιλαμβάνει μόνο δάνεια ή τμήματα δανείων που εξασφαλίζονται από τον δανειολήπτη με το ακί
νητο κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου και αφορούν το δάνειο για αγορά ακινήτου προς ιδιοκατοίκηση·
— το στοιχείο «VC» περιλαμβάνει μόνο την τρέχουσα αξία του ακινήτου που αγοράζεται προς ιδιοκατοίκηση.
3. Ο δείκτης δανείου προς εισόδημα κατά την έκδοση (LTI-O)
1. Ο δείκτης LTI-O ορίζεται ως ακολούθως:
LTIO =

L
I

2. Για τους σκοπούς του υπολογισμού το στοιχείο «L» έχει την ίδια έννοια που έχει στην ενότητα 1 σημείο 2).
3. Για τον σκοπό του υπολογισμού το στοιχείο «Ι» αντιστοιχεί στο συνολικό ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα του δανειολήπτη, όπως
έχει καταγραφεί από τον πάροχο πίστωσης κατά τον χρόνο της έκδοσης του ενυπόθηκου δανείου.
4. Κατά τον προσδιορισμό του «διαθέσιμου εισοδήματος» ενός δανειολήπτη συνιστάται στους αποδέκτες να συμμορφώνονται
με τον ορισμό (1) στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και με τον ορισμό (2) κατ' ελάχιστο:
Ορισμός (1): «διαθέσιμο εισόδημα» = εισόδημα από μισθωτή εργασία + εισόδημα από αυτοαπασχόληση (π.χ. κέρδη) + εισόδημα
από δημόσιες συντάξεις + εισόδημα από ιδιωτικές και επαγγελματικές συντάξεις + εισόδημα από παροχές ανεργίας + εισόδημα
από κοινωνικές μεταβιβάσεις πλην των παροχών ανεργίας + τακτικές ιδιωτικές μεταβιβάσεις (π.χ. διατροφή) + ακαθάριστο
εισόδημα από μισθώματα ακινήτων + εισόδημα από χρηματοοικονομικές επενδύσεις + εισόδημα από ιδιωτικές επιχειρήσεις
ή εταιρείες + τακτικό εισόδημα από άλλες πηγές + επιδοτήσεις δανείου – φόροι – ασφάλιστρα για υγειονομική περίθαλψη/
κοινωνική ασφάλιση/ιατρική ασφάλιση + εκπτώσεις φόρου.
Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού:
α) το «ακαθάριστο εισόδημα από μισθώματα ακινήτων» περιλαμβάνει το εισόδημα από μισθώματα προερχόμενα τόσο από
ιδιόκτητα ακίνητα σε σχέση με τα οποία δεν εκκρεμεί η αποπληρωμή δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα όσο και
από ακίνητα που αγοράστηκαν προς εκμίσθωση. Το εισόδημα από μισθώματα θα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση τις
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις τράπεζες ή άλλως σε τεκμαρτή βάση. Ελλείψει ακριβών πληροφοριών το ίδρυμα
που παρέχει στοιχεία θα πρέπει να παρέχει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση του εισοδήματος από μισθώματα και να περι
γράφει την χρησιμοποιούμενη προς τούτο μεθοδολογία·

C 31/34

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31.1.2017

β) οι «φόροι» θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά σειρά σπουδαιότητας, τους φόρους από μισθωτή εργασία, φορολογικές
ελαφρύνσεις, συνταξιοδοτικές ή ασφαλιστικές εισφορές, εάν λογίζονται στο ακαθάριστο εισόδημα, ειδικούς φόρους, π.χ.
φόρους ακίνητης περιουσίας, και λοιπούς φόρους πλην των φόρων κατανάλωσης·
γ) τα «ασφάλιστρα για υγειονομική περίθαλψη/κοινωνική ασφάλιση/ιατρική ασφάλιση» θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις
πάγιες και υποχρεωτικές δαπάνες που σε ορισμένες χώρες πραγματοποιούνται μετά την αφαίρεση του φόρου·
δ) οι «εκπτώσεις φόρου» θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις επιστροφές ποσών από τη φορολογική αρχή που συνδέονται με τη
μείωση τόκων του δανείου που αφορά οικιστικό ακίνητο·
ε) «επιδοτήσεις δανείου»: θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα που έχουν σκοπό τη διευ
κόλυνση του δανειολήπτη στην εξυπηρέτηση του χρέους του (π.χ. επιδοτούμενα επιτόκια, επιδοτήσεις αποπληρωμής).
Ορισμός (2): «διαθέσιμο εισόδημα» = εισόδημα από μισθωτή εργασία + εισόδημα από αυτοαπασχόληση (π.χ. κέρδη) – φόροι
5. Εφόσον οι αγορές χορηγήσεων όσον αφορά τα οικιστικά ακίνητα που αγοράζονται προς εκμίσθωση και τα οικιστικά ακίνητα
που αγοράζονται προς ιδιοκατοίκηση παρακολουθούνται χωριστά, εφαρμόζεται ο ορισμός του δείκτη LTΙ-Ο, με την επιφύ
λαξη των ακόλουθων εξαιρέσεων:
α) για δάνεια για αγορά ακινήτων προς εκμίσθωση:
— το στοιχείο «L» περιλαμβάνει μόνο δάνεια ή τμήματα δανείων που εξασφαλίζονται από τον δανειολήπτη με το ακί
νητο κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου και αφορούν το ακίνητο που αγοράζεται προς εκμίσθωση·
β) για δάνεια για αγορά ακινήτων προς ιδιοκατοίκηση:
— το στοιχείο «L» περιλαμβάνει μόνο δάνεια ή τμήματα δανείων που εξασφαλίζονται από τον δανειολήπτη με το ακί
νητο κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου και αφορούν το ακίνητο που αγοράζεται προς ιδιοκατοίκηση·
— εφόσον σε ορισμένο δανειολήπτη έχουν χορηγηθεί τόσο δάνεια για την αγορά ακινήτων προς εκμίσθωση όσο και
δάνεια για την αγορά ακινήτων προς ιδιοκατοίκηση, μόνο το εισόδημα από μισθώματα της πρώτης κατηγορίας ακινή
των, κατόπιν αφαίρεσης του κόστους εξυπηρέτησης του δανείου για το οικείο ακίνητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να υποστηρίξει την πληρωμή του δανείου όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία ακινήτων. Στην περίπτωση αυτή
ο καλύτερος δυνατός ορισμός του «διαθέσιμου εισοδήματος» είναι:
«διαθέσιμο εισόδημα» = εισόδημα από μισθωτή εργασία + εισόδημα από αυτοαπασχόληση, π.χ. κέρδη + εισόδημα
από δημόσιες συντάξεις + εισόδημα από ιδιωτικές και επαγγελματικές συντάξεις + εισόδημα από παροχές ανεργίας +
εισόδημα από κοινωνικές μεταβιβάσεις πλην των παροχών ανεργίας + τακτικές ιδιωτικές μεταβιβάσεις (π.χ. διατροφή) +
(ακαθάριστο εισόδημα από μισθώματα ακινήτων – κόστος εξυπηρέτησης του χρέους όσον αφορά μισθωμένα ακίνητα) +
εισόδημα από χρηματοοικονομικές επενδύσεις + εισόδημα από ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες + τακτικό εισόδημα
από άλλες πηγές + επιδοτήσεις δανείου – φόροι – ασφάλιστρα για υγειονομική περίθαλψη/κοινωνική ασφάλιση/
ιατρική ασφάλιση + εκπτώσεις φόρου.
4. Ο δείκτης χρέους προς εισόδημα κατά την έκδοση (DTI-O)
1. Ο δείκτης DTI-O ορίζεται ως ακολούθως:
DTIO =

D
I

2. Για τους σκοπούς του υπολογισμού, το στοιχείο «D» περιλαμβάνει το συνολικό χρέος του δανειολήπτη, ενυπόθηκο ή μη,
περιλαμβανομένων όλων των εκκρεμών δανείων του χρηματοπιστωτικού τομέα, δηλαδή των χορηγηθέντων από παρόχους
δανείων που αφορούν οικιστικά ακίνητα και από άλλους δανειστές, κατά τον χρόνο της έκδοσης του δανείου που αφορά
οικιστικό ακίνητο.
3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού το στοιχείο «Ι» έχει την ίδια έννοια που έχει στην ενότητα 3 σημείο 4.
5. Ο δείκτης εξυπηρέτησης δανείου προς εισόδημα κατά την έκδοση (LSTI-O)
1. Ο δείκτης LSTI-O ορίζεται ως ακολούθως:
LSTIO =

LS
I
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2. Για τους σκοπούς του υπολογισμού το στοιχείο «LS» αντιστοιχεί στο ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους του δανείου
που αφορά οικιστικό ακίνητο, το οποίο ορίζεται ως «L» στην ενότητα 1 σημείο 2 κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου.
3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού το στοιχείο «Ι» έχει την ίδια έννοια που έχει στην ενότητα 3 σημείο 4.
4. Εφόσον οι αγορές χορηγήσεων όσον αφορά τα οικιστικά ακίνητα που αγοράζονται προς εκμίσθωση και τα οικιστικά ακίνητα
που αγοράζονται προς ιδιοκατοίκηση παρακολουθούνται χωριστά, εφαρμόζεται ο ορισμός του δείκτη LSTI-Ο, με την επιφύ
λαξη των ακόλουθων εξαιρέσεων:
α) για δάνεια για αγορά ακινήτων προς εκμίσθωση:
— «LS» είναι το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους που σχετίζεται με το δάνειο για την αγορά του οικείου ακινή
του κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου·
β) για δάνεια για αγορά ακινήτων προς ιδιοκατοίκηση:
— «LS» είναι το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους που σχετίζεται με το δάνειο για την αγορά του οικείου ακινή
του κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου.
— Ο καταλληλότερος δυνατός ορισμός του «διαθέσιμου εισοδήματος» εν προκειμένω είναι:
«Διαθέσιμο εισόδημα» = εισόδημα από μισθωτή εργασία + εισόδημα από αυτοαπασχόληση (π.χ. κέρδη) + εισόδημα
από δημόσιες συντάξεις + εισόδημα από ιδιωτικές και επαγγελματικές συντάξεις + εισόδημα από παροχές ανεργίας +
εισόδημα από κοινωνικές μεταβιβάσεις πλην των παροχών ανεργίας + τακτικές ιδιωτικές μεταβιβάσεις (π.χ. διατροφή) +
(ακαθάριστο εισόδημα από μισθώματα ακινήτων – κόστος εξυπηρέτησης του χρέους όσον αφορά μισθωμένα ακίνητα +
εισόδημα από χρηματοοικονομικές επενδύσεις) + εισόδημα από ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες + τακτικό εισόδημα
από άλλες πηγές + επιδοτήσεις δανείου – φόροι – ασφάλιστρα για υγειονομική περίθαλψη/κοινωνική ασφάλιση/
ιατρική ασφάλιση + εκπτώσεις φόρου.
6. O δείκτης εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα κατά την έκδοση (DSTI-O)
1. Ο δείκτης DTI-O ορίζεται ως ακολούθως:
DSTIO =

DS
I

2. Για τους σκοπούς του υπολογισμού το στοιχείο «DS» αντιστοιχεί στο ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του συνολικού χρέους
του δανειολήπτη, το οποίο ορίζεται ως «D» στην ενότητα 4 σημείο 2, κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου.
3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού το στοιχείο «Ι» έχει την ίδια έννοια που έχει στην ενότητα 3 σημείο 4.
4. Ο δείκτης DSTI-O θα πρέπει να θεωρείται προαιρετικός, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται σε όλες τις χώρες η πρόσβαση των
δανειστών στις αναγκαίες πληροφορίες για τον υπολογισμό του αριθμητή του. Ωστόσο, σε χώρες στις οποίες οι δανειστές
έχουν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες (π.χ. μέσω μητρώων πιστώσεων ή φορολογικών μητρώων) συνιστάται ένθερμα
στις μακροπροληπτικές αρχές να συμπεριλαμβάνουν και αυτόν το δείκτη στο οικείο πλαίσιο παρακολούθησης των κινδύνων.
7. Ο δείκτης κάλυψης τόκων (ICR)
1. Ο δείκτης ICR ορίζεται ως ακολούθως:
ICR =

Ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα από μισθώματα
Ετήσια έξοδα τόκων

2. Για τους σκοπούς του υπολογισμού:
α) ως «ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα από μισθώματα» νοείται το ετήσιο εισόδημα από μισθώματα προερχόμενα από ακίνητα
που αγοράστηκαν προς εκμίσθωση, πριν από την αφαίρεση τυχόν λειτουργικών δαπανών για τη διατήρηση της αξίας του
ακινήτου και προ φόρων·
β) ως «ετήσια έξοδα τόκων» νοούνται τα ετήσια έξοδα για τόκους που συνδέονται με ακίνητα που αγοράστηκαν προς
εκμίσθωση.
3. Ο δείκτης μπορεί να αναφέρεται στην αξία του κατά την έκδοση του δανείου (ICR-O) ή στην τρέχουσα αξία του (ICR-C).
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8. Ο δείκτης δανείου προς μίσθωμα κατά την έκδοση (LTR-O)
1. Ο δείκτης LTR-O ορίζεται ως ακολούθως:
LTRO =

Δάνειο για την αγορά ακινήτου προς εκμίσθωση
Καθαρό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα ή Ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα από μισθώματα

2. Για τους σκοπούς του υπολογισμού:
α) το «δάνειο για την αγορά ακινήτου προς εκμίσθωση» έχει την ίδια έννοια με το «L» στην ενότητα 1 σημείο 2, αλλά
περιορίζεται στα δάνεια που αφορούν οικιστικά ακίνητα και χρηματοδοτούν το ακίνητο που αγοράζεται προς εκμίσθωση·
β) το «καθαρό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα» είναι το ετήσιο εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτων αγοραζόμενων προς
εκμίσθωση, κατόπιν αφαίρεσης τυχόν λειτουργικών δαπανών για τη διατήρηση της αξίας του ακινήτου, αλλά προ φόρων·
γ) το «ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα από μισθώματα» είναι το ετήσιο εισόδημα από την εκμίσθωση του ακινήτου που αγο
ράζεται προς εκμίσθωση, πριν από την αφαίρεση τυχόν λειτουργικών δαπανών για τη διατήρηση της αξίας του ακινήτου
και προ φόρων.
Το καθαρό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη LTR-Ο. Εφόσον
δεν είναι διαθέσιμες οι εν λόγω πληροφορίες, μπορεί να χρησιμοποιείται το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα από μισθώματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Το παρόν παράρτημα παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τον ορισμό των δεικτών
των οικιστικών και εμπορικών ακινήτων και ιδίως σχετικά με το παράρτημα III. Σκοπός του παρόντος δεν είναι η παροχή διεξο
δικών τεχνικών οδηγιών συμπλήρωσης των υποδειγμάτων του παραρτήματος ΙΙΙ που να καλύπτουν κάθε πιθανή περίπτωση.
Επίσης, οι εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να ερμηνεύονται ως οδηγίες που αφορούν συγκεκριμένους ορισμούς και
μεθόδους αναφοράς, τυχόν δε παρεκκλίσεις που προβλέπονται σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να δικαιολογούνται λόγω της
ανάγκης εξυπηρέτησης των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων αγορών ή τμημάτων τους.
1.

Ορισμοί των εμπορικών ακινήτων

Προς το παρόν δεν υπάρχει σε επίπεδο Ένωσης ορισμός των εμπορικών ακινήτων που να είναι αρκετά ακριβής για σκοπούς
μακροπροληπτικής εποπτείας.
α) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ορίζει στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 75 τα «ακίνητα κατοικίας» (ή «οικιστικά
ακίνητα») αλλά δεν περιέχει ακριβή ορισμό των εμπορικών ακινήτων, πέραν της περιγραφής τους ως «γραφείων ή άλλων
εμπορικών ακινήτων» στο άρθρο 126. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει επίσης ότι η αξία του ακινήτου δεν θα πρέπει να
εξαρτάται από την πιστοληπτική διαβάθμιση του δανειολήπτη ή την απόδοση του υποκείμενου έργου όσον αφορά τα εμπο
ρικά ακίνητα.
β) Η ΕΑΤ παρείχε ένα χρήσιμο πρόσθετο κριτήριο: οι κύριοι σκοποί του ακινήτου θα πρέπει να συνδέονται με ορισμένη οικο
νομική δραστηριότητα (1). Αν και χρήσιμο, το κριτήριο αυτό εξακολουθεί να μην είναι αρκετά ακριβές για σκοπούς μακρο
προληπτικής εποπτείας.
γ) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/867 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2016/13) (2) αποτελεί μια άλλη πιθανή πηγή ορι
σμού των εμπορικών ακινήτων. Πάντως, στην παρούσα φάση ο εν λόγω κανονισμός ορίζει τα εμπορικά ακίνητα ως οποιοδή
ποτε ακίνητο δεν είναι «ακίνητο κατοικίας» (κατά τον ορισμό του κανονισμού που αναφέρεται στο στοιχείο α) ανωτέρω).
Αυτός ο ορισμός είναι υπερβολικά ευρύς για σκοπούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, δεδομένου ότι το βασικό ζητού
μενο εν προκειμένω είναι ο βαθμός επάρκειας των ταμειακών ροών που αναμένεται να παράγουν τα εμπορικά ακίνητα, όπως
είναι τα μισθώματα, για την αποπληρωμή των δανείων με τα οποία χρηματοδοτούνται.
δ) Η πρωτοβουλία «Κενά στα στοιχεία της ομάδας G20» (3) αφορά μία δέσμη 20 συστάσεων για την ενίσχυση των οικονομικών
και χρηματοπιστωτικών στατιστικών και ξεκίνησε με σκοπό να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και η συγκρισιμότητα των οικονο
μικών και χρηματοπιστωτικών δεδομένων, μετά από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008. Η σύσταση αριθ. 19 τονί
ζει την υποχρέωση βελτίωσης της διαθεσιμότητας των στατιστικών τόσο των οικιστικών όσο και των εμπορικών ακινήτων. Τα
επόμενα βήματα της εν λόγω πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης συμφωνίας για έναν ορισμό των εμπορι
κών ακινήτων, βρίσκονται σε εξέλιξη και μπορούν να υποστηρίξουν μερικώς τα στοιχεία που απαιτούνται για τους σκοπούς
του ΕΣΣΚ.
ε) Και το έγγραφο διαβούλευσης της επιτροπής τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας σχετικά με αναθεωρήσεις της τυποποιη
μένης προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου (4) τοποθετεί τα εμπορικά ακίνητα στον αντίποδα των οικιστικών ακινήτων. Το
άνοιγμα οικιστικού ακινήτου ορίζεται ως ένα άνοιγμα εξασφαλιζόμενο με ακίνητο που έχει χαρακτήρα κατοικίας και τηρεί
όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που επιτρέπουν τη χρήση του για στεγαστικούς σκοπούς, δηλαδή με οικι
στικό ακίνητο. Επομένως, ένα άνοιγμα εμπορικού ακινήτου ορίζεται ως άνοιγμα εξασφαλιζόμενο με ακίνητο που δεν είναι
οικιστικό.
Λόγω των περιορισμών των ως άνω ορισμών η παρούσα σύσταση παρέχει έναν ορισμό εργασίας των εμπορικών ακινήτων ειδικά
για σκοπούς μακροπροληπτικής εποπτείας. Ορίζει τα εμπορικά ακίνητα ως οποιαδήποτε ακίνητα παράγουν εισόδημα, εξαιρου
μένων των κοινωνικών κατοικιών, των ιδιοκατοικούμενων ακινήτων και των ακινήτων που αγοράζονται προς εκμίσθωση.
Το κατά πόσο τα ακίνητα υπό κατασκευή θα πρέπει να θεωρούνται εμπορικά ακίνητα αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα. Εν προκει
μένω οι εθνικές πρακτικές διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Πάντως, η εμπειρία κάποιων κρατών μελών στη διάρκεια της πρόσφα
της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατέδειξε πόσο σημαντική είναι για σκοπούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας η παρακολού
θηση τόσο των επενδύσεων σε οικονομική δραστηριότητα όσο και της χρηματοδότησης της εν λόγω δραστηριότητας. Εξάλλου,
τα νέα ακίνητα υπό κατασκευή αναμένεται ότι θα αυξήσουν το μελλοντικό υπόλοιπο των εμπορικών ακινήτων με την αποπε
ράτωσή τους. Επομένως, για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης τα ακίνητα υπό κατασκευή θεωρούνται υποκατηγορία των
εμπορικών ακινήτων.
(1) Βλ. ερώτηση ΕΑΤ ID 2014_1214 της 21ης Νοεμβρίου 2014.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/867 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών
δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (EKT/2016/13) (ΕΕ L 144 της 1.6.2016, σ. 44).
(3) Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, The financial crisis and information gaps – report to the G-20
finance ministers and central bank governors (Η χρηματοπιστωτική κρίση και τα κενά στην πληροφόρηση – αναφορά στους υπουργούς οικονο
μικών της ομάδας G-20 και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών), 29 Οκτωβρίου 2009.
(4) Επιτροπή τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας, Αναθεωρήσεις της τυποποιημένης προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου («Revisions to the
Standardised Approach to credit risk – second consultative document»), Δεκέμβριος 2015.
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Οι κοινωνικές κατοικίες αποτελούν ένα σύνθετο τμήμα της αγοράς ακινήτων, καθώς η μορφή τους είναι δυνατό να διαφορο
ποιείται κατά χώρα αλλά και εντός της ίδιας χώρας. Θα πρέπει να εξαιρούνται από τον ορισμό των εμπορικών ακινήτων όταν
η αξία της συναλλαγής επ’ αυτών ή το ύψος των μισθωμάτων που καταβάλλουν οι μισθωτές τους ρυθμίζονται άμεσα από
δημόσιο φορέα, με αποτέλεσμα τα μισθώματα να είναι χαμηλότερα από εκείνα που διαμορφώνονται στην τρέχουσα αγορά. Οι
εθνικές αρχές θα πρέπει να καθορίζουν το όριο μεταξύ των κοινωνικών κατοικιών και του τομέα των ιδιωτικών μισθώσεων στην
οικεία χώρα σύμφωνα με αυτό το κριτήριο.
Οι κατοικίες που αγοράζονται προς εκμίσθωση αναφέρονται σε οποιοδήποτε οικιστικό ακίνητο ανήκει απευθείας σε ιδιωτικά
νοικοκυριά (1) και προορίζεται πρωτίστως για εκμίσθωση. Στην παρούσα συγκυρία η δραστηριότητα αυτή είναι σημαντική σε
λίγα μόνο κράτη μέλη. Και η αγορά κατοικιών προς εκμίσθωση κινείται στα όρια μεταξύ οικιστικών και εμπορικών ακινήτων.
Πάντως, λόγω του ότι η δραστηριότητα αυτή συνήθως ασκείται ως μερική απασχόληση από μη επαγγελματίες ιδιοκτήτες που
διαθέτουν ένα μικρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μπορεί ερμηνευτικά να θεωρηθεί ότι
εμπίπτει μάλλον στον τομέα των οικιστικών παρά των εμπορικών ακινήτων. Ωστόσο, λόγω του διακριτού προφίλ κινδύνου της
εν λόγω επιμέρους αγοράς συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε αυτή, χρησιμο
ποιώντας επιπλέον σειρά πρόσθετων και ειδικών δεικτών στις περιπτώσεις που η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντιπροσωπεύει
σημαντική πηγή κινδύνων ή σημαντικό μερίδιο του υπολοίπου ή των ροών των συνολικών χορηγήσεων που αφορούν οικιστικά
ακίνητα.
2.

Πηγές δεδομένων για τα εμπορικά ακίνητα

2.1. Δείκτες που αφορούν την πραγματική αγορά εμπορικών ακινήτων
Οι δείκτες εμπορικών ακινήτων μπορούν να αντλούνται μέσω:
α) δημόσιων πηγών, π.χ. εθνικών στατιστικών υπηρεσιών ή υποθηκοφυλακείων ή
β) παρόχους δεδομένων του ιδιωτικού τομέα που καλύπτουν ουσιαστικό μέρος της αγοράς εμπορικών ακινήτων.
Η έκθεση του ΕΣΣΚ για τα εμπορικά ακίνητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ παρέχει μία επισκόπηση των δια
θέσιμων δεικτών τιμών και των πιθανών πηγών άντλησης πληροφοριών (2).
2.2. Δείκτες που αφορούν τα ανοίγματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε εμπορικά ακίνητα
Στοιχεία για τα ανοίγματα των συμμετεχόντων στην αγορά, τουλάχιστον εκείνων του χρηματοπιστωτικού τομέα, μπορούν να
συλλέγονται με βάση την υποβολή στοιχείων. Ορισμένα στοιχεία συλλέγονται ήδη από την ΕΚΤ και την ΕΑΑΕΣ σε εθνικό επί
πεδο. Ωστόσο, δεν είναι αρκετά λεπτομερή. Τα νέα υποδείγματα αναγγελίας στοιχείων για τράπεζες, δηλαδή οι χρηματοοικονο
μικές αναφορές (FINREP) και κοινές αναφορές (COREP), για ασφαλιστές βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και για επενδυτικούς οργανισμούς βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου (4) μπορούν να παρέχουν αναλυτικότερα και εμβριθή στοιχεία για τα ανοίγματα των χρηματοπι
στωτικών ιδρυμάτων σε εμπορικά ακίνητα.
Οι ταξινομήσεις που προβλέπονται στη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(NACE αναθ 2.0) μπορούν να αποβούν χρήσιμες για την προσομοίωση ανοιγμάτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε εμπο
ρικά ακίνητα, δεδομένου ότι έχουν ευρέως συμφωνηθεί από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και χρησιμοποιούνται στα υποδείγ
ματα αναγγελίας στοιχείων για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Εν προκειμένω φαίνεται να είναι συναφείς δύο
τομείς:
α)

Τομέας ΣΤ: κατασκευές, πλην των έργων πολιτικού μηχανικού, και

β)

Τομέας ΙΒ: διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκτός των μεσιτικών γραφείων ακινήτων.

(1) Σύμφωνα με το σημείο 2.118 του κεφαλαίου 2 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1), «ο τομέας των νοικοκυριών […] περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων υπό την
ιδιότητά τους ως καταναλωτών και ως επιχειρηματιών που παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά και χρηματοοικονομικές ή μη υπηρεσίες (παραγωγοί
εμπορεύσιμου προϊόντος), υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι δραστηριότητες χωριστών μονάδων που
κατατάσσονται στις οιονεί εταιρείες. Περιλαμβάνει επίσης τα φυσικά πρόσωπα ή τις ομάδες φυσικών προσώπων με την ιδιότητά τους ως παρα
γωγών αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποκλειστικά για δική τους τελική χρήση».
(2) Έκθεση του ΕΣΣΚ για τα εμπορικά ακίνητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ («Report on residential real estate and financial
stability in the EU»), Δεκέμβριος 2015, ιδίως παράρτημα ΙΙ ενότητα 2.2.
(3) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την
άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(4) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών
εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
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Το βασικό μειονέκτημα της χρήσης των ταξινομήσεων NACE είναι ότι αφορούν οικονομικούς τομείς και όχι δάνεια. Για
παράδειγμα, δάνειο χορηγούμενο σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων για την αγορά ενός στόλου αυτοκινήτων θα αναφέρεται υπό
τον Τομέα ΙΒ, παρ’ όλο που δεν θα αφορά δάνειο για την αγορά εμπορικού ακινήτου.
2.3. Χρήση στοιχείων του ιδιωτικού τομέα
Όταν για την κατάρτιση των δεικτών εμπορικών ακινήτων οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές χρησιμοποιούν στοιχεία προερ
χόμενα από πάροχο δεδομένων του ιδιωτικού τομέα, αναμένεται από αυτές να προσδιορίζουν τις διαφορές στο αντικείμενο και
στους ορισμούς τους σε σύγκριση με τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει της παρούσας σύστασης. Θα πρέπει επίσης να είναι σε
θέση να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την υποκείμενη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο πάροχος και την κάλυψη του
δείγματος. Τα δεδομένα που προέρχονται από πάροχο δεδομένων του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά της
συνολικής αγοράς και να αντιστοιχούν στις σχετικές αναλύσεις που καθορίζονται στη σύσταση Δ:
α) τύπο ακινήτου·
β) τοποθεσία ακινήτου·
γ) κατηγορία και εθνικότητα επενδυτή·
δ) κατηγορία και εθνικότητα δανειστή.
3.

Συναφείς αναλύσεις δεικτών

Οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν αξιολόγηση της σημασίας των συναφών αναλύσεων
που προβλέπονται στη σύσταση Δ για την οικεία αγορά εμπορικών ακινήτων όταν τις χρησιμοποιούν για σκοπούς παρακολού
θησης, λαμβάνοντας υπόψη και την αρχή της αναλογικότητας.
Ο «τύπος ακινήτου» αναφέρεται στην κύρια χρήση ενός εμπορικού ακινήτου. Για τους δείκτες των εμπορικών ακινήτων
η ανάλυση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) κατοικίες, π.χ. εγκαταστάσεις στέγασης περισσότερων νοικοκυριών·
β) εμπορικοί χώροι, π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα·
γ) γραφεία, π.χ. ακίνητα χρησιμοποιούμενα πρωτίστως ως γραφεία επαγγελματιών ή επιχειρήσεων·
δ) βιομηχανικά, π.χ. ακίνητα χρησιμοποιούμενα για την παραγωγή, διανομή, αποθήκευση και διαχείριση εμπορευμάτων
(logistics)·
ε) λοιποί τύποι εμπορικών κατοικιών.
Εάν ορισμένο ακίνητο προορίζεται για μεικτή χρήση, θα πρέπει να διακρίνεται σε επιμέρους ακίνητα (για παράδειγμα, με βάση
την επιφάνεια που προορίζεται για κάθε επιμέρους χρήση), εφόσον μια τέτοια διάκριση είναι εφικτή· διαφορετικά, μπορεί να
ταξινομείται με κριτήριο την κύρια χρήση του.
Η «τοποθεσία ακινήτου» αναφέρεται στη γεωγραφική ανάλυση (π.χ. κατά περιοχές) ή στις επιμέρους αγορές ακινήτων, που περι
λαμβάνουν επίσης προνομιακές και μη προνομιακές τοποθεσίες. Ως προνομιακή τοποθεσία θεωρείται γενικά η καλύτερη τοποθε
σία σε συγκεκριμένη αγορά, η οποία αποτυπώνεται και στην απόδοση του μισθίου (συνήθως η χαμηλότερη στην αγορά). Προ
κειμένου για κτίρια γραφείων αυτή θα μπορούσε να αφορά ένα κεντρικό σημείο μιας μεγαλούπολης. Προκειμένου για εμπορικά
κτίρια η έννοια μπορεί να αναφέρεται σε κέντρο πόλης με μεγάλη κυκλοφορία πεζών ή σε κεντρικό εμπορικό κέντρο. Για τα
κτίρια αποθήκευσης και διαχείρισης εμπορευμάτων μπορεί να αναφέρεται σε τοποθεσία η οποία διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές
και υπηρεσίες και παρέχει άριστη πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς.
Η «κατηγορία επενδυτή» αναφέρεται σε γενικές κατηγορίες επενδυτών, όπως:
α) τράπεζες·
β) ασφαλιστικές εταιρείες·
γ) συνταξιοδοτικά ταμεία·
δ) επενδυτικοί οργανισμοί·
ε) εταιρείες ακινήτων·
στ) λοιπά.
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Ενδέχεται να είναι διαθέσιμα δεδομένα μόνο για τον δανειολήπτη ή τον επενδυτή που έχει καταχωρηθεί. Ωστόσο, οι εθνικές
μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο δανειολήπτης ή ο επενδυτής που έχει καταχωρηθεί ενδέχεται να μην
ταυτίζεται με τον τελικό δανειολήπτη ή επενδυτή: εκεί ελλοχεύει και ο τελικός κίνδυνος. Ως εκ τούτου, συνιστάται στις αρχές
να παρακολουθούν επίσης και τις πληροφορίες σχετικά με τον τελικό δανειολήπτη ή επενδυτή όταν αυτό είναι δυνατό, π.χ.
μέσω πληροφοριών προερχόμενων από τους συμμετέχοντες στην αγορά, προκειμένου να κατανοούν καλύτερα τη συμπεριφορά
των εν λόγω συμμετεχόντων, καθώς και τους κινδύνους.
Η «κατηγορία δανειστή» αναφέρεται σε γενικές κατηγορίες δανειστών, όπως:
α) τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των «κακών τραπεζών» (bad banks)·
β) ασφαλιστικές εταιρείες·
γ) συνταξιοδοτικά ταμεία.
Οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσουν τον κατάλογο των κατηγοριών επενδυτών και
δανειστών, προκειμένου να αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά του τοπικού τομέα εμπορικών ακινήτων.
Η «εθνικότητα» αναφέρεται στη χώρα σύστασης του συμμετέχοντος στην αγορά. Η εθνικότητα των επενδυτών και των δανειστών
θα πρέπει να αναλύεται τουλάχιστον στις ακόλουθες τρεις γεωγραφικές κατηγορίες:
α) εσωτερικό·
β) υπόλοιπο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·
γ) υπόλοιπος κόσμος.
Οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνικότητα του επενδυτή ή δανειστή που έχει καταχωρηθεί
ενδέχεται να διαφέρει από την εθνικότητα του τελικού επενδυτή ή δανειστή: εκεί ελλοχεύει και ο τελικός κίνδυνος. Ως εκ τού
του, συνιστάται στις αρχές να παρακολουθούν τις πληροφορίες σχετικά με τον τελικό δανειστή ή επενδυτή, π.χ. μέσω πληροφο
ριών προερχόμενων από τους συμμετέχοντες στην αγορά.
4.

Μέθοδοι υπολογισμού των δεικτών που αφορούν την πραγματική αγορά

Η τιμή εμπορικών ακινήτων αναφέρεται σε έναν δείκτη σταθερής ποιότητας, δηλαδή στην αγοραία αξία των ακινήτων χωρίς να
αποτυπώνονται ποιοτικές μεταβολές, όπως μείωση της αξίας (και απαξίωση) ή ανατίμηση (π.χ. λόγω ανακαίνισης) μέσω της
προσαρμογής της ποιότητας.
Σε κατευθυντήριες οδηγίες που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο εργασιών που εκπονήθηκαν με πρωτοβουλία της Eurostat συνι
στάται η συλλογή στοιχείων βασισμένων στις πραγματικές συναλλαγές. Στις περιπτώσεις που αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή/και
πλήρως αντιπροσωπευτικά μπορούν να προσδιορίζονται κατά προσέγγιση με βάση εκτίμηση ή αποτίμηση των στοιχείων εφόσον
αυτά αντανακλούν την τρέχουσα τιμή της αγοράς, και όχι με οποιαδήποτε διατηρήσιμη προσέγγιση μέτρησης των τιμών.
5.

Αξιολόγηση ανοιγμάτων του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε εμπορικά ακίνητα

Η έκθεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε εμπορικά ακίνητα συνίσταται τόσο σε χορηγήσεις, συχνά των τραπεζών και
ενίοτε και των ασφαλιστικών εταιρειών, όσο και σε επενδύσεις τις οποίες συχνά πραγματοποιούν ασφαλιστικές εταιρείες, συντα
ξιοδοτικά ταμεία και επενδυτικοί οργανισμοί. Οι επενδύσεις μπορούν να αναφέρονται τόσο στην άμεση διακράτηση εμπορικών
ακινήτων, π.χ. βάσει σχετικού νόμιμου τίτλου επ’ αυτών, όσο και στην έμμεση διακράτηση, π.χ. μέσω της κατοχής τίτλων και
μέσω επενδυτικών οργανισμών. Σε περίπτωση που ο δανειστής ή ο επενδυτής χρησιμοποιεί φορέα ειδικού σκοπού (special
purpose vehicle – SPV) ως ειδική τεχνική χρηματοδότησης εμπορικών ακινήτων, τα εν λόγω δάνεια ή οι επενδύσεις θα πρέπει
να θεωρούνται άμεσες χορηγήσεις ή διακρατήσεις που αφορούν εμπορικά ακίνητα (μέθοδος της διαφάνειας – «look-through
approach»).
Κατά την αξιολόγηση αυτών των ανοιγμάτων για το σύστημα συνολικά οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν
υπόψη τους τον κίνδυνο διπλής μέτρησης. Οι επενδυτές μπορούν να επενδύουν άμεσα και έμμεσα σε εμπορικά ακίνητα. Για
παράδειγμα, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες συχνά επενδύουν έμμεσα σε εμπορικά ακίνητα.
Ακόμη, ενδέχεται να είναι δυσχερέστερη η συμπερίληψη αλλοδαπών συμμετεχόντων της αγοράς που μπορεί να αντιπροσωπεύ
ουν σημαντικό μέρος της αγοράς (1). Λόγω της σημασίας τους για τη λειτουργία της αγοράς εμπορικών ακινήτων συνιστάται
η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους.
Καθώς οι ζημίες από τη δραστηριότητα σχετικά με τα εμπορικά ακίνητα είναι συχνά συγκεντρωμένες στο πεδίο των τραπεζικών
χορηγήσεων, συνιστάται στις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή τη δραστηριότητα κατά την
παρακολούθησή της.
(1) Έκθεση του ΕΣΣΚ για τα εμπορικά ακίνητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ («Report on commercial real estate and financial
stability in the EU»), Δεκέμβριος 2015, ιδίως ενότητα 2.3 και Πλαίσιο 1.
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Μέθοδοι υπολογισμού του δείκτη LTV

Στο παράρτημα IV καθορίζονται οι μέθοδοι υπολογισμού των δεικτών LTV-Ο και LTV- C. Πάντως, κατά τον υπολογισμό των
εν λόγω δεικτών για τα εμπορικά ακίνητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μία σειρά ιδιαιτεροτήτων.
Στην περίπτωση κοινοπρακτικού δανείου ο δείκτης LTV-O θα πρέπει να υπολογίζεται ως το αρχικό ποσό όλων των δανείων που
χορηγήθηκαν στον δανειολήπτη σε σχέση με την αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου. Στην περίπτωση
περισσότερων ακινήτων ο δείκτης LTV-O θα πρέπει να υπολογίζεται ως ο λόγος του ποσού του αρχικού δανείου (ή δανείων)
προς τη συνολική αξία των εν λόγω ακινήτων.
Καθώς ο αριθμός των ακινήτων είναι πολύ μικρότερος και τα ακίνητα του εμπορικού τομέα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ετερο
γένεια από εκείνα του οικιστικού τομέα, κρίνεται καταλληλότερος ο υπολογισμός του δείκτη LTV-C με βάση εκτίμηση της
αξίας των οικείων ακινήτων και όχι με χρήση δείκτη αξιών ή τιμών.
Τέλος, οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές οφείλουν να παρακολουθούν την κατανομή του δείκτη LTV με ιδιαίτερη έμφαση στα
δάνεια με τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου, δηλαδή εκείνα με την υψηλότερη τιμή LTV, καθώς οι ζημίες συχνά προέρχονται από
τέτοιους ακραίους κινδύνους.
7.

Μέθοδοι υπολογισμού του δείκτη κάλυψης τόκων (ICR) και του δείκτη κάλυψης εξυπηρέτησης χρέους (DSCR)

Ο δείκτης κάλυψης τόκων (ICR) και ο δείκτης κάλυψης εξυπηρέτησης χρέους (DSCR) αναφέρονται στο εισόδημα από
μισθώματα που παράγει ένα εμπορικό ακίνητο ή περισσότερα ακίνητα, μετά την αφαίρεση των τόκων και των λειτουργικών
δαπανών με τις οποίες πρέπει να επιβαρυνθεί ο δανειολήπτης προκειμένου να διατηρήσει την αξία του ακινήτου.
Ο δείκτης ICR ορίζεται ως ακολούθως:
ICR =

Καθαρό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα
Ετήσια έξοδα τόκων

Για τους σκοπούς του υπολογισμού του ICR:
α) το «καθαρό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα» περιλαμβάνει το ετήσιο εισόδημα από την εκμίσθωση εμπορικών ακινήτων,
κατόπιν αφαίρεσης τόκων και τυχόν λειτουργικών δαπανών για τη διατήρηση της αξίας του ακινήτου·
β) τα «ετήσια έξοδα τόκων» είναι τα ετήσια έξοδα για τόκους που συνδέονται με το δάνειο που εξασφαλίζεται με το εμπορικό
ακίνητο ή την ομάδα εμπορικών ακινήτων.
Σκοπός του δείκτη ICR είναι ο υπολογισμός του βαθμού στον οποίο το εισόδημα που παράγει ορισμένο ακίνητο επαρκεί για
την πληρωμή των εξόδων για τόκους που βαρύνουν ορισμένο δανειολήπτη από την αγορά του ακινήτου. Επομένως, ο δείκτης
ICR θα πρέπει να αναλύεται σε επίπεδο ακινήτου.
Ο δείκτης DSCR ορίζεται ως ακολούθως:
DSCR =

Καθαρό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα
Ετήσια εξυπηρέτηση χρέους

Για τους σκοπούς του υπολογισμού του DSCR:
α) το «καθαρό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα» είναι το ετήσιο εισόδημα από την εκμίσθωση εμπορικών ακινήτων, κατόπιν
αφαίρεσης τόκων και τυχόν λειτουργικών δαπανών για τη διατήρηση της αξίας του ακινήτου·
β) η «ετήσια εξυπηρέτηση χρέους» είναι η ετήσια εξυπηρέτηση χρέους που συνδέεται με το δάνειο το οποίο εξασφαλίζεται με
το εμπορικό ακίνητο ή την ομάδα εμπορικών ακινήτων·
Σκοπός του δείκτη DSCR είναι η εκτίμηση της συνολικής επιβάρυνσης του χρέους που συνεπάγεται ορισμένο ακίνητο για έναν
δανειολήπτη. Ως εκ τούτου, ο παρονομαστής περιλαμβάνει όχι μόνο τα έξοδα τόκων, αλλά και την απόσβεση του δανείου,
δηλαδή τις αποπληρωμές κεφαλαίου. Το κύριο ζήτημα όσον αφορά τον συγκεκριμένο δείκτη είναι αν θα πρέπει να υπολογίζεται
σε επίπεδο ακινήτου ή σε επίπεδο δανειολήπτη. Η χρηματοδότηση των εμπορικών ακινήτων συνήθως παρέχεται σε «μη αναγω
γική βάση», δηλαδή ο δανειστής έχει δικαίωμα στην αποπληρωμή του δανείου αποκλειστικά από το εισόδημα του ακινήτου και
όχι από λοιπά εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη. Γι' αυτό είναι πιο ρεαλιστικός και πρόσφορος ο υπολογι
σμός του δείκτη DSCR σε επίπεδο ακινήτου. Επιπλέον, η εστίαση στο συνολικό εισόδημα ενός δανειολήπτη θα έθετε σημαντικά
θέματα ενοποίησης που θα καθιστούσαν δυσκολότερο τον ορισμό ενός δείκτη συγκρίσιμου σε επίπεδο κρατών μελών.
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Πρόσθετοι δείκτες σχετικοί με τα ακίνητα υπό κατασκευή

Όσον αφορά τα εμπορικά ακίνητα υπό κατασκευή, οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές δύνανται να παρακολουθούν τον δείκτη
δανείου προς έξοδα (LTC) αντί για τον δείκτη LTV κατά την έκδοση. Ο δείκτης LTC αντιστοιχεί στο αρχικό ποσό όλων των
δανείων που χορηγήθηκαν σε σχέση με τα έξοδα που συνδέονται με την κατασκευή ενός εμπορικού ακινήτου έως την αποπε
ράτωσή του.
Επιπλέον, οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να διενεργούν την παρακολούθησή τους εστιάζοντας στις πλέον επικίν
δυνες εξελίξεις, δηλ. σε εκείνες που αφορούν πολύ χαμηλούς δείκτες πριν από την εκμίσθωση ή πριν από την πώληση. Για κάθε
κτίριο που τελεί ακόμη υπό κατασκευή, ο δείκτης πριν από την εκμίσθωση ισούται με την επιφάνεια που έχει ήδη εκμισθώσει
ο κατασκευαστής του ακινήτου κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που θα είναι δια
θέσιμη με την αποπεράτωση του ακινήτου. Ομοίως, ο δείκτης πριν από την πώληση ισούται με την επιφάνεια που έχει ήδη
πωλήσει ο κατασκευαστής του ακινήτου κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που θα είναι
διαθέσιμη με την αποπεράτωση του ακινήτου.
9.

Ετήσια δημοσίευση ανοιγμάτων που αφορούν εμπορικά ακίνητα από τις ΕΑΕ

Προκειμένου για οντότητες εποπτευόμενες από τις ΕΑΕ συνιστάται στις τελευταίες να δημοσιεύουν τουλάχιστον σε ετήσια βάση
συγκεντρωτικά στοιχεία για ανοίγματα στις διάφορες εθνικές αγορές εμπορικών ακινήτων της Ένωσης, καθώς και σε ατομική
βάση, αντλώντας δεδομένα συλλεγόμενα βάσει υφιστάμενων υποδειγμάτων αναγγελίας στοιχείων. Η δημοσίευση των εν λόγω
στοιχείων αναμένεται να ενισχύσει τις γνώσεις των εθνικών μακροπροληπτικών αρχών για τη δραστηριότητα οντοτήτων από
άλλα κράτη μέλη στην εσωτερική τους αγορά εμπορικών ακινήτων. Σε περίπτωση ανησυχίας όσον αφορά το πεδίο κάλυψης και
την ποιότητα των στοιχείων που δημοσιεύονται, θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από τα κατάλληλα σχόλια.
Κατά γενικό κανόνα οι ΕΑΕ θα πρέπει να επιτρέπουν σε κάθε εθνική μακροπροληπτική αρχή στην Ένωση την αξιολόγηση των
ανοιγμάτων όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ένωσης στην οικεία εθνική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που
συλλέγονται για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ένωση θα πρέπει να είναι συγκεντρωτικά σε επίπεδο χώρας.
Κατά τη δημοσίευση των εν λόγω συγκεντρωτικών στοιχείων οι ΕΑΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούν πληροφορίες περιεχόμενες σε
υποδείγματα αναγγελίας στοιχείων με γεωγραφική ανάλυση των πιστωτικών ανοιγμάτων και/ή των (άμεσων και έμμεσων) επεν
δύσεων. Όπου τα υποδείγματα αυτά παρέχουν ανάλυση κατά κωδικούς NACE (1), τα εμπορικά ακίνητα θα μπορούσαν να ανα
φέρονται τόσο υπό τον Τομέα «ΣΤ» όσο και υπό τον Τομέα «ΙΒ», αν και υπό αυστηρούς όρους κάποιες υποκατηγορίες θα
έπρεπε να εξαιρούνται μετά από την υιοθέτηση ορισμού για τα εμπορικά ακίνητα στην παρούσα σύσταση.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στα
τιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE–αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90
του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών του Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393
της 30.12.2006, σ. 1).
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2016
σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες ευπάθειες του τομέα οικιστικών ακινήτων της Αυστρίας
(ΕΣΣΚ/2016/05)
(2017/C 31/02)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως τα άρθρα 3 και 16,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η έως τώρα εμπειρία πολλών χωρών καταδεικνύει ότι η εκδήλωση ευπαθειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων μπορεί
να εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την εγχώρια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες
για την πραγματική οικονομία και ενδεχομένως και αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες.

(2)

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ολοκλήρωσε μία αξιολόγηση των ευπαθειών που αφο
ρούν τα οικιστικά ακίνητα σε επίπεδο Ένωσης με τρόπο συστηματικό και προσανατολισμένο στο μέλλον. Στο πλαίσιο της
αξιολόγησης εντόπισε ορισμένες μεσοπρόθεσμες ευπάθειες σε οκτώ χώρες ως εν δυνάμει πηγή συστημικού κινδύνου για
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.

(3)

Στην αξιολόγηση του ΕΣΣΚ όσον αφορά τις ευπάθειες στην Αυστρία υπογραμμίζονται τα ακόλουθα:
α) Οι τιμές των οικιστικών ακινήτων στην Αυστρία αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, ιδίως από το 2011 και μετά. Έως
πρότινος η δυναμική των τιμών των κατοικιών ήταν πολύ ισχυρότερη στη Βιέννη από ό,τι στην υπόλοιπη Αυστρία.
Ωστόσο, τελευταία, η ετήσια αύξηση στις τιμές των κατοικιών εκτός Βιέννης υπήρξε σημαντική, υπερβαίνοντας την
αύξηση των αντίστοιχων τιμών στη Βιέννη. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τις τιμές των ακινήτων σε επίπεδα που φαίνε
ται να υπερβαίνουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε σύγκριση με τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη των εγχώριων βασικών
οικονομικών μεγεθών, ιδίως στη Βιέννη (2). Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Oesterreichische Nationalbank
(OeNB), οι τιμές των κατοικιών στο υπόλοιπο της χώρας συνάδουν εν γένει με τα βασικά οικονομικά μεγέθη.
β) Ακόμη πιο πρόσφατα, η ισχυρή δυναμική των τιμών των κατοικιών συνέπεσε με μία έντονη αύξηση των ενυπόθηκων
δανείων. Τα πορίσματα έρευνας της OeNB σχετικά με τα κριτήρια χορηγήσεων δείχνουν χαλάρωση των εν λόγω
κριτηρίων. Επίσης, δείχνουν αύξηση του ποσοστού των νέων δανειοληπτών ενυπόθηκης πίστης με αυξημένους δείκτες
χρέους προς εισόδημα και δανείου προς αξία. Ωστόσο, τα παραπάνω πορίσματα με βάση τα στοιχεία της έρευνας της
OeNB θα πρέπει να ερμηνευτούν με σύνεση, δεδομένης της μεγάλης διαφοροποίησής τους μεταξύ τραπεζών, του
μικρού μεγέθους του δείγματος και της μεταβαλλόμενης σύνθεσής του. Σε γενικές γραμμές πάντως, νοικοκυριά τα
οποία χρεώνονται σε υψηλό βαθμό σε σχέση με το εισόδημα ή την αξία της περιουσίας τους θα μπορούσαν να
αποδειχθούν ιδιαίτερα ευπαθή σε οικονομικές αναταράξεις, όπως είναι η αύξηση της ανεργίας, η μείωση των εισοδη
μάτων τους ή η πτώση των τιμών των οικιστικών ακινήτων. Υπό αυτές τις συνθήκες τα νοικοκυριά ενδέχεται να αντι
μετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του χρέους τους και να αυξηθεί ο αριθμός των περιπτώσεων
μη αποπληρωμής ενυπόθηκων δανείων με αποτέλεσμα την άμεση απώλεια πιστώσεων για τις τράπεζες, ιδίως σε περί
πτωση πτώσης των τιμών των οικιστικών ακινήτων. Επίσης, σε περίπτωση που όντως υλοποιηθεί κάποιο δυσμενές
σενάριο όσον αφορά την οικονομία, οι συναφείς αρνητικές συνέπειες στο εισόδημα και τον πλούτο των νοικοκυριών
ενδέχεται να ενδυναμώσουν τις αρχικές αναταράξεις, ενισχύοντας περαιτέρω τις αρνητικές άμεσες και έμμεσες
συνέπειες στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (εάν π.χ. τα νοικοκυριά αναγκαστούν να μειώσουν την κατανάλωση
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα ενυπόθηκα δάνειά τους). Για να αξιολογηθεί ο συστημικός αντίκτυπος της εν
δυνάμει χαλάρωσης των κριτηρίων χορηγήσεων απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για τα εν λόγω κριτήρια που
θα υποστηρίζονται από μεγαλύτερο δείγμα ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών.
γ) Σε γενικές γραμμές, η ταχεία αύξηση των τιμών των οικιστικών ακινήτων, εφόσον υπερβαίνει την αύξηση του εισοδή
ματος των νοικοκυρών, όπως τελευταία παρατηρείται στην Αυστρία, καθιστά δυσκολότερη την αγορά κατοικίας από
τα νοικοκυριά και μπορεί να οδηγήσει σε εν γένει αύξηση του χρέους των νοικοκυριών ή/και σε αύξηση της κατηγο
ρίας των νοικοκυριών με αυξημένα επίπεδα χρέους. Επίσης, δεδομένης της ισχυρής δυναμικής των πιστώσεων και των
τιμών των κατοικιών, υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω χαλάρωσης των κριτηρίων χορηγήσεων.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
(2) Βάσει εκτιμήσεων της Oesterreichische Nationalbank (OeNB) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
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δ) Τα ανοίγματα των αυστριακών τραπεζών σε ενυπόθηκα δάνεια είναι χαμηλά σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ένωσης.
Αυτό συνδέεται με το χαμηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης (1) και το μέτριο ποσοστό ενυπόθηκων δανειοληπτών επί του
ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Αυστρία. Ωστόσο, τα συνολικά ανοίγματα των αυστριακών τραπεζών σε δραστηριότη
τες που αφορούν ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων δανείων προς τον κατασκευαστικό τομέα κ.λπ., είναι κάπως υψη
λότερα σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ένωσης. Οι μέσοι συντελεστές στάθμισης κινδύνου των αυστριακών τραπε
ζών που εφαρμόζουν μοντέλα εσωτερικής διαβάθμισης υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο της Ένωσης. Αυτό
καθιστά τον αυστριακό τραπεζικό τομέα σχετικά λιγότερο ευάλωτο σε πιθανούς άμεσους κινδύνους αναγόμενους
στον τομέα των οικιστικών ακινήτων. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο γενικός μέσος όρος κεφαλαιοποίησης
των αυστριακών τραπεζών είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης.
ε) Η ανάλυση της φύσης των ευπαθειών που εντοπίστηκαν στην Αυστρία εμπεριέχει ελαφρυντικούς και επιβαρυντικούς
παράγοντες. Οι επιβαρυντικοί παράγοντες αφορούν ένα σημαντικό ποσοστό (νέων και εκκρεμών) δανείων κυμαινόμε
νου επιτοκίου και υφιστάμενων στεγαστικών δανείων σε ξένο νόμισμα, που εκθέτουν τα νοικοκυριά σε κινδύνους
επιτοκίου και συναλλαγματικούς κινδύνους, αντίστοιχα. Ωστόσο, το ποσοστό των ενυπόθηκων δανείων κυμαινόμενου
επιτοκίου ή αυτών που έχουν εκδοθεί σε ξένο νόμισμα μειώνεται. Επίσης, κάποιες αναλύσεις δείχνουν ότι ιδίως οι
δανειολήπτες που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια σε ξένο νόμισμα στην Αυστρία, τηρούν σημαντικά αποθέματα
ασφαλείας κινδύνου, τα οποία μετριάζουν τις σχετικές ευπάθειες. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες μετριασμού του κιν
δύνου περιλαμβάνουν ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης που παραμένει σταθερό εδώ και δεκαετίες, σε
συνδυασμό με μια καλά οργανωμένη αγορά μισθώσεων και ένα γενικά μέτριο επίπεδο δανειακής επιβάρυνσης των
νοικοκυριών. Επίσης, τα περισσότερα ενυπόθηκα δάνεια είναι τοκοχρεολυτικά, ενώ υπάρχει η τάση διακράτησης του
χρέους από τα πλουσιότερα νοικοκυριά.
στ) Το ΕΣΣΚ λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που υιοθέτησαν οι αυστριακές αρχές, περιλαμβανομένων των προσδοκιών για
διατηρήσιμα κριτήρια χορηγήσεων που ανακοινώθηκαν στις τράπεζες (2). Εξάλλου, το αυστριακό συμβούλιο σταθε
ρότητας χρηματοπιστωτικών αγορών (Financial Market Stability Board — FMSB) συνέστησε στο υπουργείο οικονο
μικών να εφαρμόσει τα μέσα μακροπροληπτικής εποπτείας που αφορούν τον δανειολήπτη και στον τομέα της χρημα
τοδότησης ακινήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα του FMSB να αναλαμβάνει δράση σε σχέση με
συστημικούς κινδύνους που προέρχονται από μη διατηρήσιμες εξελίξεις στην αγορά ακινήτων (3). Σημειώνεται έντονη
αύξηση στις τιμές των οικιστικών ακινήτων και την ενυπόθηκη πίστη, υπάρχουν κατηγορίες νοικοκυριών με αυξημένα
επίπεδα χρέους, καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν τη χαλάρωση των κριτηρίων χορηγήσεων. Αν και τα μέτρα
πολιτικής που έλαβαν οι αυστριακές αρχές είναι κατάλληλα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των ευπαθειών στον
τομέα των οικιστικών ακινήτων στην Αυστρία, ενδέχεται να μην επαρκούν για την πλήρη αντιμετώπισή τους,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Στον τομέα των οικιστικών ακινήτων της Αυστρίας το ΕΣΣΚ εντόπισε μεσοπρόθεσμες ευπάθειες ως εν δυνάμει πηγή συστημικού
κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.
Από άποψη μακροπροληπτικής εποπτείας, το ΕΣΣΚ θεωρεί ως κύριες ευπάθειες την έντονη αύξηση, ιδίως πρόσφατα, των τιμών
των οικιστικών ακινήτων και της ενυπόθηκης πίστης και τον κίνδυνο περαιτέρω χαλάρωσης των κριτηρίων χορηγήσεων.
Φρανκφούρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016.

Francesco MAZZAFERRO

Επικεφαλής της Γραμματείας του ΕΣΣΚ
Για λογαριασμό του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ

(1) Ειδικά στη Βιέννη το ποσοστό ιδιοκατοίκησης είναι χαμηλό —το 82 % των νοικοκυρών είναι μισθωτές.
(2) Κατόπιν της απόφασης του ΕΣΣΚ να εκδώσει την παρούσα προειδοποίηση, το FMSB διεξήγαγε συζήτηση σχετικά με τα διατηρήσιμα κριτήρια
χορηγήσεων στον τομέα των οικιστικών ακινήτων κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Σεπτεμβρίου 2016.
(3) Η σύσταση του FMSB είναι διαθέσιμη στο κοινό στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fmsg.at/en/publications/strategy.html
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2016
σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες ευπάθειες του τομέα οικιστικών ακινήτων του Βελγίου
(ΕΣΣΚ/2016/06)
(2017/C 31/03)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως τα άρθρα 3 και 16,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η έως τώρα εμπειρία πολλών χωρών καταδεικνύει ότι η εκδήλωση ευπαθειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων μπορεί
να εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την εγχώρια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες
για την πραγματική οικονομία και ενδεχομένως και αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες.

(2)

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ολοκλήρωσε μία αξιολόγηση των ευπαθειών που αφο
ρούν τα οικιστικά ακίνητα σε επίπεδο Ένωσης με τρόπο συστηματικό και προσανατολισμένο στο μέλλον. Στο πλαίσιο της
αξιολόγησης εντόπισε ορισμένες μεσοπρόθεσμες ευπάθειες σε οκτώ χώρες ως εν δυνάμει πηγή συστημικού κινδύνου για
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.

(3)

Στην αξιολόγηση του ΕΣΣΚ όσον αφορά τις ευπάθειες στο Βέλγιο υπογραμμίζονται τα ακόλουθα:
α) Στο Βέλγιο σημειώνεται μια αυξητική τάση στη συνολική δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών που σε μεγάλο βαθμό
οφείλεται στη συνεχιζόμενη ταχεία αύξηση των στεγαστικών δανείων. Με την αυστηροποίηση των κριτηρίων χορηγή
σεων τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ανεστάλη πρόσφατα. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία σε επίπεδο
μικροπροληπτικής εποπτείας υποδηλώνουν την ύπαρξη συγκεκριμένων κατηγοριών νοικοκυριών που έχουν λάβει ενυ
πόθηκα δάνεια υψηλά σε σχέση με την αξία της ακίνητης περιουσίας τους, που δαπανούν υψηλό ποσοστό του εισο
δήματός τους για την εξυπηρέτηση του χρέους τους ή διαθέτουν χαμηλό επίπεδο καθαρού χρηματοοικονομικού
πλούτου σε σύγκριση με το επίπεδο χρέους τους.
β) Σε περίπτωση οικονομικής ή χρηματοπιστωτικής ανατάραξης, όπως είναι η αύξηση της ανεργίας ή/και η μείωση του
ρυθμού αύξησης των εισοδημάτων, τα νοικοκυριά αυτά με υψηλά επίπεδα χρέους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περισ
σότερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του χρέους τους και να αυξηθεί ο αριθμός των περιπτώσεων μη αποπληρωμής
ενυπόθηκων δανείων με αποτέλεσμα την άμεση απώλεια πιστώσεων για τις τράπεζες, ιδίως σε περίπτωση ταυτόχρονης
πτώσης των τιμών των οικιστικών ακινήτων. Επίσης, σε περίπτωση που όντως υλοποιηθεί κάποιο δυσμενές σενάριο
όσον αφορά την οικονομία, οι συναφείς αρνητικές συνέπειες στο εισόδημα και τον πλούτο των νοικοκυριών ενδέχεται
να ενδυναμώσουν τις αρχικές αναταράξεις, ενισχύοντας περαιτέρω τις αρνητικές άμεσες και έμμεσες συνέπειες στη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα (εάν π.χ. τα νοικοκυριά αναγκαστούν να μειώσουν την κατανάλωση προκειμένου να
εξυπηρετήσουν τα ενυπόθηκα δάνειά τους).
γ) Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια οι τιμές των οικιστικών ακινήτων, που έχουν αυξηθεί σημαντικά εντός της τελευταίας
τριακονταετίας, αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα ή τα μισθώματα. Σε ονομαστικούς όρους οι τιμές αυτές
σήμερα προσεγγίζουν τα πριν από την οικονομική κρίση επίπεδά τους. Αν και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις περί υπερτί
μησης της αξίας των οικιστικών ακινήτων, αυτό δεν αποδεικνύεται αδιάσειστα βάσει εναλλακτικών μοντέλων αποτίμη
σης. Οι ήδη υψηλές και αυξανόμενες τιμές των οικιστικών ακινήτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω
αύξηση της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών και του αριθμού των ευπαθών νοικοκυριών.
δ) Την ίδια στιγμή το ΕΣΣΚ αναγνωρίζει την ύπαρξη σειράς παραγόντων που αμβλύνουν τις ευπάθειες της βελγικής
αγοράς οικιστικών ακινήτων. Κατά πρώτον, σε συγκεντρωτικούς όρους τα βελγικά νοικοκυριά διαθέτουν χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία σχετικά υψηλής αξίας ως προς το χρέος. Κατά δεύτερον, τα ενυπόθηκα δάνεια συνή
θως έχουν διάρκειες μικρότερες των 25 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι τα βελγικά νοικοκυριά μειώνουν το χρέος
τους σχετικά γρήγορα σε σύγκριση με τα νοικοκυριά σε άλλες χώρες της Ένωσης.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
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ε) Το ΕΣΣΚ λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που εφαρμόζονται σε σχέση με τα οικιστικά ακίνητα στο Βέλγιο. Συνολικά, οι
βελγικές αρχές εστιάζουν στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των τραπεζών σε κινδύνους που απορρέουν από τον
τομέα των οικιστικών ακινήτων. Η απόφαση της Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (NBB/
BNB) τον Δεκέμβριο του 2013 να επιβάλει προσαύξηση στάθμισης κινδύνου στις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας
για ανοίγματα από ενυπόθηκα δάνεια τραπεζών που χρησιμοποιούν μοντέλα εσωτερικών διαβαθμίσεων (1), καθώς και
οι δημόσιες ανακοινώσεις της NBB/BNB που καλούν σε επαγρύπνηση ενόψει των κινδύνων από τα οικιστικά ακίνητα,
μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση των υφιστάμενων ευπαθειών. Εξάλλου, αυστηροποιείται η δυνατότητα
έκπτωσης φόρου όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια. Και η δημόσια δέσμευση της NBB/BNB να λάβει πρόσθετα κεφα
λαιακά μέτρα με στόχο τα δάνεια υψηλού κινδύνου (π.χ. εκείνα με υψηλό δείκτη δανείου προς αξία), εάν αυτά συνεχί
σουν να αποτελούν σημαντικό μερίδιο των νέων δανείων, αναμένεται να περιορίσει σε κάποιο βαθμό τυχόν περαιτέρω
συσσώρευση ευπαθειών στο μέλλον. Από την άλλη, δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την άμεση αντιμετώπιση των ευπα
θειών που σχετίζονται νοικοκυριά με υψηλά επίπεδα χρέους ή της συνεχιζόμενης αύξησης στις τιμές των οικιστικών
ακινήτων. Αν και τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόστηκαν είναι κατάλληλα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των ευπα
θειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων στο Βέλγιο ενδέχεται να μην επαρκούν για την πλήρη αντιμετώπισή τους,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Στον τομέα των οικιστικών ακινήτων του Βελγίου το ΕΣΣΚ εντόπισε μεσοπρόθεσμες ευπάθειες ως εν δυνάμει πηγή συστημικού
κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.
Από άποψη μακροπροληπτικής εποπτείας και λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής αύξησης των τιμών των οικιστικών ακινήτων
στη διάρκεια των τελευταίων ετών, το ΕΣΣΚ θεωρεί ως κύριες ευπάθειες την ταχεία αύξηση στη συνολική δανειακή επιβάρυνση
των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικών κατηγοριών υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
Φρανκφούρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016.

Francesco MAZZAFERRO

Επικεφαλής της Γραμματείας του ΕΣΣΚ,
για λογαριασμό του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ

(1) Εφαρμογή προσαύξησης στάθμισης κινδύνου πέντε εκατοστιαίων μονάδων στα ανοίγματα σε βελγικά ενυπόθηκα δάνεια των πιστωτικών ιδρυ
μάτων που χρησιμοποιούν την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων για σκοπούς υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Το εν λόγω
μέτρο τέθηκε σε ισχύ με το βασιλικό διάταγμα της 8ης Δεκεμβρίου 2013 —https://www.nbb.be/en/articles/arrete-royal-du-8-decembre2013-portant-approbation-du-reglement-du-22-octobre-2013-de-la— και εφαρμόστηκε το 2014 βάσει του άρθρου 458 του κανονισμού
της ΕΕ για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η ισχύς του παρατάθηκε κατά ένα έτος (με το βασιλικό διάταγμα της 31ης Μαΐου 2016 —
https://www.nbb.be/en/financial-oversight/macroprudential-supervision/macroprudential-instruments/real-estate).
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2016
σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες ευπάθειες του τομέα οικιστικών ακινήτων της Δανίας
(ΕΣΣΚ/2016/07)
(2017/C 31/04)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως τα άρθρα 3 και 16,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η έως τώρα εμπειρία πολλών χωρών καταδεικνύει ότι η εκδήλωση ευπαθειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων μπορεί
να εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την εγχώρια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες
για την πραγματική οικονομία και ενδεχομένως και αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες.

(2)

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ολοκλήρωσε μία αξιολόγηση των ευπαθειών που αφο
ρούν τα οικιστικά ακίνητα σε επίπεδο Ένωσης με τρόπο συστηματικό και προσανατολισμένο στο μέλλον. Στο πλαίσιο της
αξιολόγησης εντόπισε ορισμένες μεσοπρόθεσμες ευπάθειες σε οκτώ χώρες ως εν δυνάμει πηγή συστημικού κινδύνου για
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.

(3)

Στην αξιολόγηση του ΕΣΣΚ όσον αφορά τις ευπάθειες στη Δανία υπογραμμίζονται τα ακόλουθα:
α) Η έντονη αύξηση στις τιμές των οικιστικών ακινήτων, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα χρέους των νοικοκυριών,
αποτελούν τις κύριες ευπάθειες του τομέα των οικιστικών ακινήτων στη Δανία. Εδώ και κάποιο διάστημα οι τιμές των
οικιστικών ακινήτων, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, σημειώνουν μεγάλη αύξηση και σε ονομαστικούς όρους πλέον προ
σεγγίζουν τα πριν από την οικονομική κρίση επίπεδά τους. Πάντως, σε γενικές γραμμές δεν φαίνεται να υπάρχει
υπερτίμηση της αξίας των οικιστικών ακινήτων.
β) Το μέσο επίπεδο δανειακής επιβάρυνσης των δανικών νοικοκυριών συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων παγκο
σμίως. Η ύπαρξη ενός καλά ανεπτυγμένου χρηματοπιστωτικού συστήματος στη Δανία εδώ και πολλά χρόνια επιτρέπει
στα εγχώρια νοικοκυριά σχετικά εύκολη πρόσβαση στην ενυπόθηκη πίστη, η οποία δεν κοστίζει πολύ κυρίως λόγω
της εφαρμογής της «αρχής της ισορροπίας» (2) στη μεγάλη αγορά καλυμμένων ομολογιών. Την ίδια στιγμή, τα δανικά
νοικοκυριά διαθέτουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους από συντάξεις, το οποίο μειώνει την ανάγκη των φυσικών
προσώπων να είναι ελεύθεροι χρεών όταν συνταξιοδοτούνται. Πάντως, ορισμένες κατηγορίες νοικοκυριών έχουν
υψηλά επίπεδα χρέους. Για παράδειγμα, περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των δανών ιδιοκτητών κατοικιών έχει
συνολικά επίπεδα χρέους που υπερβαίνουν την αξία των κατοικιών τους (3) και περίπου το ένα τέταρτο έχει συνολικά
επίπεδα χρέους υπερτριπλάσια του ετήσιου εισοδήματός τους προ φόρων. Επιπλέον, τα τρία τέταρτα των νοικοκυριών
με υψηλή δανειακή επιβάρυνση έχουν λάβει ενυπόθηκο δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου, γεγονός που τα καθιστά
ευπαθή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη αύξηση των επιτοκίων.
γ) Η ταχεία αύξηση των τιμών των οικιστικών ακινήτων σε αστικές περιοχές μπορεί να σημάνει αύξηση του αριθμού
φυσικών προσώπων που λαμβάνουν υψηλόποσα ενυπόθηκα δάνεια για αγορά οικιστικών ακινήτων, όπως είναι όσοι
αγοράζουν κατοικία για πρώτη φορά. Επομένως, υπάρχει ο κίνδυνος η τρέχουσα κατάσταση να οδηγήσει σε περαι
τέρω αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών. Τις έντονες αυξήσεις στις τιμές των οικιστικών ακινήτων
τροφοδοτεί εξάλλου μια σειρά διαρθρωτικών παραγόντων, όπως η πολύ οργανωμένη αγορά μισθώσεων και το υπερ
κυκλικό σύστημα φορολόγησης των κατοικιών.
δ) Αν και ορισμένες εξελίξεις στη δανική αγορά ενυπόθηκων δανείων, ιδίως η αυστηροποίηση των κριτηρίων χορηγή
σεων, η εν γένει παύση του ρυθμού αύξησης των πιστώσεων και η μείωση του ποσοστού των ενυπόθηκων δανείων
που είναι μη χρεολυτικά, αναμένεται να μειώσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τον τομέα των οικιστικών ακι
νήτων, τα δάνεια για τα οποία για ορισμένη περίοδο αποπληρώνονται μόνο τόκοι εξακολουθούν να είναι συνήθη, ενώ
σημειώνεται συνεχιζόμενη άνοδος της στεγαστικής πίστης στις μεγάλες πόλεις. Επομένως, το ποσοστό των νοικοκυ
ριών με υψηλά επίπεδα χρέους είναι πιθανό να παραμείνει αμετάβλητο στο εγγύς μέλλον.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
(2) Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αντιστοιχιζόμενη χρηματοδότηση μεταξύ των ομολογιών και των ενυπόθηκων δανείων που εκδίδουν πιστωτικά
ιδρύματα δραστηριοποιούμενα στην ενυπόθηκη πίστη.
(3) Και άλλοι τύποι περιουσιακών στοιχείων, όπως για παράδειγμα τα αυτοκίνητα, μπορούν να παρέχονται ως ασφάλεια, αλλά αυτό δεν αποτυ
πώνεται στα στοιχεία που αναφέρονται εν προκειμένω.

C 31/48

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31.1.2017

ε) Σύμφωνα με μελέτες εκτιμάται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των δανικών νοικοκυριών με υψηλά επίπεδα χρέους είναι
οικονομικά εύρωστα ακόμη και υπό σενάρια ακραίων καταστάσεων. Πάντως, οι μελέτες διαπιστώνουν και μια ισχυρή
αρνητική σχέση μεταξύ των επιπέδων χρέους των νοικοκυριών και των μεταβολών στην κατανάλωσή τους στη διάρ
κεια περιόδων ακραίων καταστάσεων μέσω των αποτελεσμάτων τόσο του εισοδήματος όσο και του πλούτου. Επι
πλέον, ο συνδυασμός υψηλών επιπέδων χρέους και υψηλού ποσοστού ενυπόθηκων δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου
σημαίνει ότι ακόμα και μικρές αλλαγές στα επίπεδα των επιτοκίων μπορούν να ασκούν ισχυρή επίδραση στο δια
θέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Εξάλλου, η ταχεία άνοδος των τιμών των οικιστικών ακινήτων αυξάνει την πιθα
νότητα και το μέγεθος τυχόν μελλοντικής πτώσης τους, λόγω της οποίας, συνδυαζόμενης με τα υψηλά επίπεδα
χρέους, αρκετά νοικοκυριά θα μπορούσαν να περιέλθουν σε κατάσταση κατά την οποία η αξία των περιουσιακών
τους στοιχείων είναι μικρότερη από αυτή του χρέους τους. Ενώ τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
των δανικών νοικοκυριών είναι υψηλά, η ρευστότητα και η αξία τους μπορούν να μειωθούν υπό σενάριο ακραίων
καταστάσεων και τα νοικοκυριά να μην είναι πρόθυμα να τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διατηρήσουν τα επί
πεδα κατανάλωσής τους.
στ) Μια μεγάλη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροοικονομική αστάθεια, η οποία
μάλιστα έπληξε τη Δανία στον απόηχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ακόμη, η διασύνδεση μεταξύ τρα
πεζών στην περιοχή της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν σημαντικές διασυνο
ριακές δευτερογενείς επιπτώσεις σε περίπτωση δυσχερειών σχετιζόμενων με ακραίες καταστάσεις στον τομέα των οικι
στικών ακινήτων σε οποιαδήποτε χώρα της εν λόγω περιοχής. Σήμερα, οι άμεσοι κίνδυνοι για το τραπεζικό σύστημα
φαίνεται να είναι περιορισμένοι, δεδομένου ότι ο πιστωτικός κίνδυνος στη Δανία περιορίζεται χάρις σε ορισμένα διαρ
θρωτικά και θεσμικά χαρακτηριστικά (όπως είναι τα πλήρως εξασφαλισμένα δάνεια, η νομοθεσία πτώχευσης φυσικών
προσώπων και τα προστατευτικά δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας). Επιπλέον, ο τραπεζικός τομέας φαίνεται να είναι
ανθεκτικός σε περίπτωση επέλευσης παρόμοιων κινδύνων: οι δανικές τράπεζες γενικά είναι καλά κεφαλαιοποιημένες
και οι μεγαλύτερες εξ αυτών ήδη συμμορφώνονται με τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα συνεχίσουν να
εισάγονται σταδιακά εντός των προσεχών ετών.
ζ) Το ΕΣΣΚ λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που θεσπίστηκαν από τις δανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού
του δείκτη δανείου προς αξία, των κατευθυντήριων γραμμών για τον συνετό δανεισμό από τράπεζες και πιστωτικά
ιδρύματα δραστηριοποιούμενα στην ενυπόθηκη πίστη, της σταδιακής μείωσης της δυνατότητας φορολογικής έκπτω
σης και του επονομαζόμενου «εποπτικού διαμαντιού» (supervisory diamond) όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα
που δραστηριοποιούνται στην ενυπόθηκη πίστη (1). Αν και αυτά τα μέτρα πολιτικής είναι κατάλληλα, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης των ευπαθειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων στη Δανία ενδέχεται να μην επαρκούν για την
πλήρη αντιμετώπισή τους. Αν και οι ίδιοι οι ενυπόθηκοι δανειστές ανέφεραν αυστηροποίηση των κριτηρίων χορηγή
σεων, αυτό δεν είχε ακόμη αισθητό αντίκτυπο στο επίπεδο της δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών ή στις τιμές
των ακινήτων - αντιθέτως, τόσο οι πιστώσεις όσο και τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται στις μεγάλες πόλεις. Υπό το
φως των έντονων αυξήσεων των τιμών των οικιστικών ακινήτων, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, υπάρχει ο κίνδυνος, οι
συγκεκριμένες εξελίξεις να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών. Ακόμη, το
υψηλό επίπεδο χρέους των νοικοκυριών δεν αναμένεται να μειωθεί σημαντικά, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες πολι
τικές δεν το αντιμετωπίζουν άμεσα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εκτίμηση αυτή αντανακλά το γεγονός ότι
ορισμένα από τα μέτρα εφαρμόστηκαν μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ότι τίθενται σταδιακά σε ισχύ,
ορισμένα δε εξ αυτών αφορούν μόνο νέους δανειολήπτες,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Στον τομέα των οικιστικών ακινήτων της Δανίας το ΕΣΣΚ εντόπισε μεσοπρόθεσμες ευπάθειες ως εν δυνάμει πηγή συστημικού
κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.
Από άποψη μακροπροληπτικής εποπτείας, το ΕΣΣΚ θεωρεί ως κύριες ευπάθειες την έντονη αύξηση των τιμών των οικιστικών
ακινήτων, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα χρέους των νοικοκυριών. Επιπλέον, εάν επρόκειτο να
υλοποιηθούν οι κίνδυνοι, θα μπορούσαν να υπάρξουν δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες της περιοχής της Σκανδιναβίας
και Βαλτικής.
Φρανκφούρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016.

Francesco MAZZAFERRO

Επικεφαλής της Γραμματείας του ΕΣΣΚ
Για λογαριασμό του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ

(1) Το «εποπτικό διαμάντι» καθορίζει μια σειρά σημείων αναφοράς που η δανική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (FSA) θεωρεί ενδεικτικά των
δραστηριοτήτων ενυπόθηκης πίστης με το υψηλότερο προφίλ κινδύνου. Περιλαμβάνει πέντε δείκτες με αντίστοιχους περιορισμούς στους κιν
δύνους των ιδρυμάτων: μεγάλα ανοίγματα, μέγεθος χορηγήσεων, κίνδυνος επιτοκίου δανειολήπτη, χορηγήσεις με περίοδο αποπληρωμής μόνο
τόκων, βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2016
σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες ευπάθειες του τομέα οικιστικών ακινήτων της Φινλανδίας
(ΕΣΣΚ/2016/08)
(2017/C 31/05)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως τα άρθρα 3 και 16,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η έως τώρα εμπειρία πολλών χωρών καταδεικνύει ότι η εκδήλωση ευπαθειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων μπορεί
να εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την εγχώρια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες
για την πραγματική οικονομία και ενδεχομένως και αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες.

(2)

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ολοκλήρωσε μία αξιολόγηση των ευπαθειών που αφο
ρούν τα οικιστικά ακίνητα σε επίπεδο Ένωσης με τρόπο συστηματικό και προσανατολισμένο στο μέλλον. Στο πλαίσιο της
αξιολόγησης εντόπισε ορισμένες μεσοπρόθεσμες ευπάθειες σε οκτώ χώρες ως εν δυνάμει πηγή συστημικού κινδύνου για
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.

(3)

Στην αξιολόγηση του ΕΣΣΚ όσον αφορά τις ευπάθειες στη Φινλανδία υπογραμμίζονται τα ακόλουθα:
α) Το ήδη υψηλό και αυξανόμενο επίπεδο δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών προσδιορίζεται ως η κύρια ευπάθεια
του τομέα των οικιστικών ακινήτων στη Φινλανδία. Σήμερα τα επίπεδα του χρέους σε σχέση με το εισόδημα των
νοικοκυριών στη Φινλανδία βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά και πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης του εισοδήματος των νοικοκυριών έχει ανασταλεί, τη στιγμή που τα νοικοκυριά
συνεχίζουν να συσσωρεύουν χρέος. Επιπλέον, το χρέος συγκεντρώνεται σε μία σχετικά μικρή κατηγορία νοικοκυριών
με υψηλά επίπεδα χρέους. Αυτά τα νοικοκυριά θα ήταν ιδιαίτερα ευπαθή σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες ή εξελί
ξεις στην αγορά των οικιστικών ακινήτων. Επίσης, τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου είναι τα κατ’ εξοχήν χορηγού
μενα στη φινλανδική αγορά ενυπόθηκων δανείων, εκθέτοντας έτσι τα νοικοκυριά σε κίνδυνο επιτοκίου.
β) Τα τελευταία χρόνια η συγκράτηση των τάσεων δανεισμού των νοικοκυριών και των τιμών των κατοικιών υπήρξε
σημαντική και αποτελεί εξέλιξη που σε κάποιο βαθμό μετριάζει τους εντοπισθέντες κινδύνους για τη χρηματοπιστω
τική σταθερότητα. Επιπλέον, είναι σύνηθες για τα φινλανδικά νοικοκυριά να αποπληρώνουν τοκοχρεολυτικά το ενυ
πόθηκο χρέος τους, με αποτέλεσμα η μέση τιμή του δείκτη δανείου προς αξία των εκκρεμών στεγαστικών δανείων να
είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι στα νέα δάνεια.
γ) Σήμερα οι δείκτες τιμών των οικιστικών ακινήτων, όπως οι δείκτες τιμής προς εισόδημα και τιμής προς μίσθωμα,
προσεγγίζουν τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους τους, υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει σαφής ένδειξη που να
τεκμηριώνει τυχόν υπερτίμηση όσον αφορά τις τιμές των οικιστικών ακινήτων. Παρ’ όλα αυτά, δεδομένης της σημερι
νής ασθενούς προοπτικής για τη φινλανδική οικονομία, σε περίπτωση αρνητικής οικονομικής αναταραχής θα μπο
ρούσε να προκληθεί κίνδυνος μείωσης των τιμών των οικιστικών ακινήτων. Τον Ιούλιο του 2016 εισήχθη στη φινλαν
δική νομοθεσία όριο στον δείκτη δανείου προς αξία για τα νέα στεγαστικά δάνεια, προκειμένου να υπάρχει μια ελάχι
στη κάλυψη στην εξασφάλισή τους, η οποία θα είναι χρήσιμη σε περίπτωση μείωσης των τιμών.
δ) Οι φινλανδικές τράπεζες έχουν μεγάλα χαρτοφυλάκια ενυπόθηκων δανείων με χαμηλότερες σταθμίσεις κινδύνου σε
σύγκριση με τις λοιπές ευρωπαϊκές τράπεζες. Επίσης, στηρίζονται εκτενώς στη χρηματοδότηση από την αγορά, η
οποία έχει αποδειχθεί λιγότερο σταθερή πηγή χρηματοδότησης στη διάρκεια επεισοδίων χρηματοπιστωτικής
αστάθειας. Οι εν λόγω ευπάθειες επιδεινώνονται λόγω της υψηλής συγκέντρωσης που χαρακτηρίζει το φινλανδικό
τραπεζικό σύστημα και του μεγέθους του σε σχέση με την οικονομία. Ακόμη, η διασύνδεση μεταξύ τραπεζών στην
περιοχή της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν σημαντικές διασυνοριακές δευ
τερογενείς επιπτώσεις σε περίπτωση δυσχερειών σχετιζόμενων με ακραίες καταστάσεις στον τομέα των οικιστικών ακι
νήτων σε οποιαδήποτε χώρα της εν λόγω περιοχής. Πάντως, οι φινλανδικές τράπεζες συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων
με το υψηλότερο επίπεδο κεφαλαιοποίησης στην Ένωση και διαθέτουν υψηλή ποιότητα κεφαλαίων. Υπό το φως των
εν γένει υψηλών δεικτών φερεγγυότητας των φινλανδικών τραπεζών, καθώς και των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφα
λείας που εισήγαγαν οι φινλανδικές αρχές, το τραπεζικό σύστημα φαίνεται να είναι ανθεκτικό σε μια άμεση ανατα
ραχή του τομέα των οικιστικών ακινήτων.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
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ε) Οποιαδήποτε οικονομική ή χρηματοπιστωτική ανατάραξη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση ορισμένων από
τους προαναφερθέντες κινδύνους, όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση της ανεργίας ή/και η μείωση του ρυθμού
αύξησης των εισοδημάτων εξαιτίας των οποίων ενδέχεται για τα νοικοκυριά με υψηλά επίπεδα χρέους να καταστεί
δυσχερέστερη η εξυπηρέτηση των χρεών τους και να αυξηθούν οι περιπτώσεις μη πληρωμής ενυπόθηκων δανείων με
αποτέλεσμα την άμεση απώλεια πιστώσεων για τις τράπεζες, ιδίως σε περίπτωση ταυτόχρονης πτώσης των τιμών των
οικιστικών ακινήτων. Επίσης, σε περίπτωση που όντως υλοποιηθεί κάποιο δυσμενές σενάριο όσον αφορά την οικονο
μία, οι συναφείς αρνητικές συνέπειες στο εισόδημα και τον πλούτο των νοικοκυριών ενδέχεται να ενδυναμώσουν τις
αρχικές αναταράξεις, ενισχύοντας περαιτέρω τις αρνητικές άμεσες και έμμεσες συνέπειες στη χρηματοπιστωτική στα
θερότητα (εάν π.χ. τα νοικοκυριά αναγκαστούν να μειώσουν την κατανάλωση προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα ενυ
πόθηκα δάνειά τους).
στ) Το ΕΣΣΚ λαμβάνει υπόψη τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόζονται σε σχέση με την αγορά οικιστικών ακινήτων στη
Φινλανδία, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης της δυνατότητας έκπτωσης του φόρου από τόκους ενυ
πόθηκων δανείων, της θέσπισης ορίου επί του δείκτη δανείου προς αξία για τα νέα ενυπόθηκα δάνεια, προγραμματι
σμένων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα ανοίγματα από ενυπόθηκα δάνεια,
καθώς και της έγκαιρης εισαγωγής κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτή
σεων για τις συστημικά σημαντικές τράπεζες). Αν και αυτά τα μέτρα πολιτικής είναι κατάλληλα, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης των ευπαθειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων στη Φινλανδία, ενδέχεται να μην επαρκούν για
την πλήρη αντιμετώπισή τους. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι φινλανδικές αρχές δεν έχουν νομικά κατοχυρω
μένες εξουσίες εφαρμογής άλλων συναφών μακροπροληπτικών μέτρων, όπως η επιβολή ορίων επί των δεικτών
δανείου προς εισόδημα, χρέους προς εισόδημα ή εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα, που θα μπορούσαν να χρησι
μοποιηθούν για την κάμψη περαιτέρω αυξήσεων του χρέους των νοικοκυριών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Στον τομέα των οικιστικών ακινήτων της Φινλανδίας το ΕΣΣΚ εντόπισε μεσοπρόθεσμες ευπάθειες ως εν δυνάμει πηγή συστημι
κού κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονο
μία. Από άποψη μακροπροληπτικής εποπτείας, το ΕΣΣΚ θεωρεί ως κύριες ευπάθειες την υψηλή και διαρκώς αυξανόμενη
δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών, ιδίως ορισμένων κατηγοριών νοικοκυριών. Επιπλέον, εάν επρόκειτο να υλοποιηθούν οι
κίνδυνοι, θα μπορούσαν να υπάρξουν δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες της περιοχής της Σκανδιναβίας και Βαλτικής.
Φρανκφούρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016.

Francesco MAZZAFERRO

Επικεφαλής της Γραμματείας του ΕΣΣΚ
Για λογαριασμό του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2016
σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες ευπάθειες του τομέα οικιστικών ακινήτων του Λουξεμβούργου
(ΕΣΣΚ/2016/09)
(2017/C 31/06)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως τα άρθρα 3 και 16,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η έως τώρα εμπειρία πολλών χωρών καταδεικνύει ότι η εκδήλωση ευπαθειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων μπορεί
να εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την εγχώρια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες
για την πραγματική οικονομία και ενδεχομένως και αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες.

(2)

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ολοκλήρωσε μία αξιολόγηση των ευπαθειών που αφο
ρούν τα οικιστικά ακίνητα σε επίπεδο Ένωσης με τρόπο συστηματικό και προσανατολισμένο στο μέλλον. Στο πλαίσιο της
αξιολόγησης εντόπισε ορισμένες μεσοπρόθεσμες ευπάθειες σε οκτώ χώρες ως εν δυνάμει πηγή συστημικού κινδύνου για
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.

(3)

Στην αξιολόγηση του ΕΣΣΚ όσον αφορά τις ευπάθειες στο Λουξεμβούργο υπογραμμίζονται τα ακόλουθα:
α) Οι τιμές των οικιστικών ακινήτων στο Λουξεμβούργο αυξάνονται σταθερά εδώ και αρκετό καιρό. Σήμερα βρίσκονται
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και αυξάνονται σε σχέση τόσο με το εισόδημα όσο και με τα μισθώματα. Οι εν λόγω
εξελίξεις στις τιμές διατηρήθηκαν λόγω μιας διαρθρωτικής ανισορροπίας μεταξύ της ισχυρής ζήτησης κατοικιών την
οποία τροφοδότησαν, μεταξύ άλλων, τόσο δημογραφικοί παράγοντες όσο και κίνητρα πολιτικής, και περιορισμών στη
διαθεσιμότητα κατοικιών από την πλευρά της προσφοράς.
β) Οι αυξανόμενες τιμές των οικιστικών ακινήτων θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με τις ευπάθειες που σχετίζονται
με τη δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών και να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της συνολικής δανειακής επι
βάρυνσης και του ποσοστού των ευπαθών νοικοκυριών. Η ενυπόθηκη πίστη έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια
και το επίπεδο του χρέους από ενυπόθηκα δάνεια είναι υψηλό σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
του Λουξεμβούργου. Επιπλέον, καθώς τα ενυπόθηκα δάνεια τείνουν να έχουν κυμαινόμενα επιτόκια τα νοικοκυριά
έχουν κάποια έκθεση σε επιτοκιακό κίνδυνο. Κατά μέσο όρο οι δείκτες δανείου προς αξία και εξυπηρέτησης χρέους
προς εισόδημα στο Λουξεμβούργο είναι μετρίου επιπέδου και μπορούν να λειτουργούν ως παράγοντας μετριασμού
των ζημιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε περίπτωση εκδήλωσης ευπαθειών. Ωστόσο, η κατανομή αυτών των
δεικτών για τα νέα και τα υφιστάμενα ενυπόθηκα δάνεια υποδηλώνει την ύπαρξη ενός αισθητού ποσοστού ενυπόθη
κων οφειλετών με υψηλό χρέος και υψηλό κόστος εξυπηρέτησής του σε σχέση με το εισόδημα.
γ) Οι ευπάθειες στον τομέα των νοικοκυριών στο Λουξεμβούργο, σε συνδυασμό με τις ήδη αυξημένες και έντονα αυξα
νόμενες τιμές των ακινήτων, εκθέτουν την πραγματική οικονομία σε κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Σε
περίπτωση οικονομικής ή χρηματοπιστωτικής ανατάραξης, όπως είναι η αύξηση της ανεργίας ή/και η μείωση του ρυθ
μού αύξησης των εισοδημάτων τους ή των τιμών των οικιστικών ακινήτων, ενδέχεται για τα νοικοκυριά με υψηλά
επίπεδα χρέους να καταστεί δυσχερέστερη η εξυπηρέτηση των χρεών τους και να αυξηθούν οι περιπτώσεις μη πληρω
μής ενυπόθηκων δανείων με αποτέλεσμα την άμεση απώλεια πιστώσεων για τις τράπεζες, ιδίως σε περίπτωση ταυ
τόχρονης πτώσης των τιμών των οικιστικών ακινήτων. Επίσης, σε περίπτωση που όντως υλοποιηθεί κάποιο δυσμενές
σενάριο όσον αφορά την οικονομία, οι συναφείς αρνητικές συνέπειες στο εισόδημα και τον πλούτο των νοικοκυριών
ενδέχεται να ενδυναμώσουν τις αρχικές αναταράξεις, ενισχύοντας περαιτέρω τις αρνητικές άμεσες και έμμεσες
συνέπειες στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (εάν π.χ. τα νοικοκυριά αναγκαστούν να μειώσουν την κατανάλωση
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα στεγαστικά τους δάνεια). Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επιταθεί αν συνεχι
στεί η τάση αύξησης του χρέους των νοικοκυριών στο Λουξεμβούργο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα λουξεμβουρ
γιανά νοικοκυριά έχουν επίσης υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, αν και μειούμενα σε
σχέση με το χρέος, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως παράγοντας μετριασμού σε περίπτωση ανατάραξης,
εφόσον τα νοικοκυριά είναι πρόθυμα και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πηγές πλούτου.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
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δ) Το ΕΣΣΚ λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που εφαρμόζονται από τις αρχές του Λουξεμβούργου σε σχέση με οικιστικά
ακίνητα. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν ως τώρα εστιάζουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα
μέσω της αύξησης των συντελεστών στάθμισης των ενυπόθηκων δανείων με υψηλούς δείκτες δανείου προς αξία και
της εφαρμογής κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας τόσο στο σύνολο του τραπεζικού τομέα όσο και στα συστημικά
σημαντικά ιδρύματα. Κατά μέσο όρο οι τράπεζες στο Λουξεμβούργο είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και έχουν σχετικά
χαμηλή έκθεση στα οικιστικά ακίνητα. Με δεδομένα αυτά τα μέτρα πολιτικής, οι άμεσοι κίνδυνοι για το τραπεζικό
σύστημα που σχετίζονται με τις ευπάθειες του τομέα των οικιστικών ακινήτων φαίνονται προς το παρόν περιορισμένοι.
ε) Πέραν της εφαρμογής μικροπροληπτικών μέτρων που σκοπό έχουν να υποχρεώσουν τις τράπεζες να διαθέτουν κατάλ
ληλη εσωτερική διακυβέρνηση και πολιτικές σε σχέση με την αγορά ενυπόθηκων δανείων, δεν έχουν εφαρμοστεί
μακροπροληπτικά μέτρα για να μειωθούν οι ευπάθειες που συνδέονται με το ενδεχόμενο αρνητικής αλληλεπίδρασης
μεταξύ της δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών και της δυναμικής των τιμών των οικιστικών ακινήτων. Για τον
λόγο αυτόν, οι πολιτικές που εφαρμόζονται από τις αρχές του Λουξεμβούργου ενδεχομένως να μην είναι κατάλληλες
για την πλήρη αντιμετώπιση των ευπαθειών που εντοπίστηκαν,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Στον τομέα των οικιστικών ακινήτων του Λουξεμβούργου το ΕΣΣΚ εντόπισε μεσοπρόθεσμες ευπάθειες ως εν δυνάμει πηγή
συστημικού κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική
οικονομία. Από άποψη μακροπροληπτικής εποπτείας, το ΕΣΣΚ θεωρεί ως κύριες ευπάθειες τις υψηλές τιμές των οικιστικών
ακινήτων σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών.
Φρανκφούρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016.

Francesco MAZZAFERRO

Επικεφαλής της Γραμματείας του ΕΣΣΚ
Για λογαριασμό του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ

31.1.2017
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2016
σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες ευπάθειες του τομέα οικιστικών ακινήτων των Κάτω Χωρών
(ΕΣΣΚ/2016/10)
(2017/C 31/07)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως τα άρθρα 3 και 16,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η έως τώρα εμπειρία πολλών χωρών καταδεικνύει ότι η εκδήλωση ευπαθειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων μπορεί
να εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την εγχώρια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες
για την πραγματική οικονομία και ενδεχομένως και αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες.

(2)

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ολοκλήρωσε μία αξιολόγηση των ευπαθειών που αφο
ρούν τα οικιστικά ακίνητα σε επίπεδο Ένωσης με τρόπο συστηματικό και προσανατολισμένο στο μέλλον. Στο πλαίσιο της
αξιολόγησης εντόπισε ορισμένες μεσοπρόθεσμες ευπάθειες σε οκτώ χώρες ως εν δυνάμει πηγή συστημικού κινδύνου για
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.

(3)

Στην αξιολόγηση του ΕΣΣΚ όσον αφορά τις ευπάθειες στις Κάτω Χώρες υπογραμμίζονται τα ακόλουθα:
α) Τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες έχουν υψηλά επίπεδα χρέους, καθώς και από τους υψηλότερους δείκτες χρέους
προς εισόδημα στην Ένωση, παρά μια ελαφρά μείωση τα τελευταία έτη.
β) Επιπλέον, τα ενυπόθηκα δάνεια στις Κάτω Χώρες συγκαταλέγονται μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη σε σχέση με
την αξία των υποκείμενων ασφαλειών. Περίπου το ένα τέταρτο των ενυπόθηκων οφειλετών και το ήμισυ των ενυπόθη
κων οφειλετών ηλικίας κάτω των 40 ετών έχουν συνολικό χρέος που υπερβαίνει την αξία των κατοικιών τους. Αυτή
η ευπάθεια είναι πιθανό να παραμείνει αυξημένη, πρώτον, διότι τα νέα ενυπόθηκα δάνεια τείνουν να είναι υψηλά σε
σχέση με την αξία του αγοραζόμενου ακινήτου και, δεύτερον, λόγω των χαμηλών μέσων ποσοστών χρεολυσίας. Για
τα νέα ενυπόθηκα δάνεια, ωστόσο, τα ποσοστά χρεολυσίας είναι υψηλότερα, διότι μόνο για τα τοκοχρεολυτικά ενυ
πόθηκα δάνεια μπορούν να εκπίπτουν οι τόκοι για φορολογικούς σκοπούς, πράγμα το οποίο λειτουργεί ως κίνητρο
για την τοκοχρεολυτική αποπληρωμή των δανείων από τα νοικοκυριά.
γ) Σήμερα δεν υπάρχουν συνολικές ενδείξεις υπερτίμησης στην αγορά οικιστικών ακινήτων στις Κάτω Χώρες, οι δε τιμές
φαίνεται να κινούνται σε ιστορικά χαμηλά σε σύγκριση με το εισόδημα. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω
τιμές αυξάνονται έντονα τα τελευταία χρόνια, μετά από μια σημαντική πτώση τους στον απόηχο της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στις μεγάλες πόλεις, όχι όμως και σε ολόκληρη τη χώρα, οι τιμές επιστρέφουν στα πριν
από την κρίση επίπεδα.
δ) Η υψηλή δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με τη σχετικά χαμηλή ενυπόθηκη εξασφάλιση, θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές αρνητικές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στη μακροοικονομική και χρημα
τοπιστωτική σταθερότητα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση δυσμενούς οικονομικής ή χρηματοπιστωτικής ανατάραξης,
όπως η αύξηση της ανεργίας ή/και η μείωση του ρυθμού αύξησης των εισοδημάτων τους, ενδέχεται για τα νοικοκυ
ριά με υψηλά επίπεδα χρέους να καταστεί δυσχερέστερη η εξυπηρέτηση των χρεών τους και να αυξηθεί ο αριθμός
των περιπτώσεων μη πληρωμής ενυπόθηκων δανείων με αποτέλεσμα την άμεση απώλεια πιστώσεων για τις τράπεζες,
ιδίως σε περίπτωση ταυτόχρονης πτώσης των τιμών των οικιστικών ακινήτων. Επίσης, σε περίπτωση που όντως υλο
ποιηθεί κάποιο δυσμενές σενάριο όσον αφορά την οικονομία, οι συναφείς αρνητικές συνέπειες στο εισόδημα και τον
πλούτο των νοικοκυριών ενδέχεται να ενδυναμώσουν τις αρχικές αναταράξεις, ενισχύοντας περαιτέρω τις αρνητικές
άμεσες και έμμεσες συνέπειες στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (εάν π.χ. τα νοικοκυριά αναγκαστούν να μειώσουν
την κατανάλωση προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα στεγαστικά τους δάνεια).

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
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ε) Συνολικά, το ολλανδικό τραπεζικό σύστημα είναι καλά κεφαλαιοποιημένο και οι ολλανδικές αρχές έχουν θεσπίσει μια
σειρά από κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας που θα εισάγονται σταδιακά για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, οι προσο
μοιώσεις ακραίων καταστάσεων δείχνουν ότι οι ολλανδικές τράπεζες έχουν επαρκή κεφάλαια για να αντέξουν
δυσμενή σενάρια που σχετίζονται με οικιστικά ακίνητα. Για τους λόγους αυτούς το τραπεζικό σύστημα θεωρείται
ανθεκτικό έναντι άμεσων αναταράξεων στην αγορά οικιστικών ακινήτων. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί η αυξα
νόμενη σημασία του μη τραπεζικού τομέα για τις χορηγήσεις στον τομέα των οικιστικών ακινήτων. Σήμερα περίπου
το ήμισυ των νέων ενυπόθηκων δανείων χορηγείται από μη τραπεζικά ιδρύματα, όπως ασφαλιστικά ιδρύματα. Επιλεγ
μένα μακροπροληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για δάνεια (όπως το όριο του δείκτη δανείου προς αξία) ισχύουν και
για δάνεια που χορηγούνται από τον μη τραπεζικό τομέα. Πάντως, η διαθέσιμη ανάλυση των πιθανών κινδύνων των
μη τραπεζικών φορέων χορήγησης ενυπόθηκης πίστης για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένη.
στ) Προς μετριασμό των ως άνω ευπαθειών υπάρχουν κάποιοι διαρθρωτικοί παράγοντες που περιορίζουν τον άμεσο
πιστωτικό κίνδυνο από ενυπόθηκα δάνεια, όπως οι ισχυροί μηχανισμοί νομικής προστασίας των δανειστών και το
αυστηρό πλαίσιο κανόνων όσον αφορά την πτώχευση των φυσικών προσώπων.
ζ) Το ΕΣΣΚ λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που εφαρμόζονται από τις αρχές των κάτω Χωρών σε σχέση με τον τομέα των
οικιστικών ακινήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η θέσπιση ορίων επί των δεικτών εξυπηρέτησης χρέους
προς έσοδα και δανείου προς αξία για νέες χορηγήσεις που αυστηροποιούνται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου,
καθώς και μειώσεις στις εκπτώσεις φόρου όσον αφορά τους τόκους ενυπόθηκων δανείων. Αν και αυτά τα μέτρα
πολιτικής είναι κατάλληλα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των ευπαθειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων στις
Κάτω Χώρες, ενδέχεται να μην επαρκούν για την πλήρη αντιμετώπισή τους, καθώς τα περισσότερα εξ αυτών πρόκειται
να εισαχθούν σταδιακά και η κάλυψή τους δεν θα λειτουργεί πολύ περιοριστικά ακόμη και μετά την πλήρη εφαρ
μογή τους,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Στον τομέα των οικιστικών ακινήτων των Κάτω Χωρών το ΕΣΣΚ εντόπισε μεσοπρόθεσμες ευπάθειες ως εν δυνάμει πηγή συστη
μικού κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονο
μία. Από άποψη μακροπροληπτικής εποπτείας, το ΕΣΣΚ θεωρεί ως κύριες ευπάθειες τα υψηλά επίπεδα χρέους των νοικοκυριών,
τα οποία δεν υποχωρούν, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ενυπόθηκη εξασφάλιση. Ειδικότερα, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία νοι
κοκυριών, ιδίως νεότερων σε ηλικία ενυπόθηκων οφειλετών, με επίπεδα χρέους που υπερβαίνουν την αξία της κατοικίας τους.
Φρανκφούρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016.

Francesco MAZZAFERRO

Επικεφαλής της Γραμματείας του ΕΣΣΚ
Για λογαριασμό του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ

31.1.2017
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2016
σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες ευπάθειες του τομέα οικιστικών ακινήτων της Σουηδίας
(ΕΣΣΚ/2016/11)
(2017/C 31/08)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως τα άρθρα 3 και 16,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η έως τώρα εμπειρία πολλών χωρών καταδεικνύει ότι η εκδήλωση ευπαθειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων μπορεί
να εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την εγχώρια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες
για την πραγματική οικονομία και ενδεχομένως και αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες.

(2)

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ολοκλήρωσε μία αξιολόγηση των ευπαθειών που αφο
ρούν τα οικιστικά ακίνητα σε επίπεδο Ένωσης με τρόπο συστηματικό και προσανατολισμένο στο μέλλον. Στο πλαίσιο της
αξιολόγησης εντόπισε ορισμένες μεσοπρόθεσμες ευπάθειες σε οκτώ χώρες ως εν δυνάμει πηγή συστημικού κινδύνου για
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.

(3)

Στην αξιολόγηση του ΕΣΣΚ όσον αφορά τις ευπάθειες στη Σουηδία υπογραμμίζονται τα ακόλουθα:
α) Στη Σουηδία υπήρξε μια σημαντική και παρατεταμένη αύξηση των τιμών των οικιστικών ακινήτων. Τα τελευταία
χρόνια οι τιμές τους αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι το εισόδημα των νοικοκυριών (αν και τους τελευταίους
μήνες παρατηρείται μια επιβράδυνση του ρυθμού αύξησής τους). Ως εκ τούτου οι τιμές των οικιστικών ακινήτων
εμφανίζονται υπερτιμημένες με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματι
κού Ταμείου.
β) Οι εξελίξεις στις τιμές των οικιστικών ακινήτων αντικατοπτρίζονται και στα επίπεδα χρέους των σουηδικών νοικοκυ
ριών. Το επίπεδο του χρέους σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημά τους και το ΑΕΠ αυξάνεται και επίσης είναι μεγαλύ
τερο σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της Ένωσης. Για παράδειγμα, τα νοικοκυριά που έλαβαν νέα στεγαστικά
δάνεια το 2015 έχουν ενυπόθηκο χρέος κατά μέσο όρο τετραπλάσιο του ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματός τους, ενώ
ένα καθόλου αμελητέο ποσοστό νοικοκυριών έλαβε νέα δάνεια υπερεπταπλάσια του ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματός
τους. Αν και τα σουηδικά νοικοκυριά εμφανίζουν υψηλά ποσοστά αποταμίευσης και διαθέσιμα σε περιουσιακά στοι
χεία, ένα μεγάλο μέρος των περιουσιακών στοιχείων τους έχει τη μορφή οικιστικών ακινήτων και συνταξιοδοτικών
προγραμμάτων, η αξία και ρευστότητα των οποίων ενδέχεται να μην είναι ανθεκτικές σε ακραίες συνθήκες αγοράς.
Επιπλέον, δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή αυτών των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ
νοικοκυριών.
γ) Μεταξύ των κινητήριων μοχλών της ταχείας αύξησης των τιμών των οικιστικών ακινήτων και της υψηλής δανειακής
επιβάρυνσης των νοικοκυριών συγκαταλέγονται, πέρα από τους κυκλικούς παράγοντες, και διαρθρωτικοί παράγοντες.
Μερικοί εξ αυτών, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η αστυφιλία και ο έντονος ρυθμός αύξησης των εισοδημάτων, δεν
υπόκεινται στον άμεσο έλεγχο των σουηδικών αρχών. Πάντως, στη συσσώρευση ευπαθειών της αγοράς οικιστικών
ακινήτων συμβάλλουν και παράγοντες εντός των ορίων ελέγχου των αρχών, όπως είναι το φορολογικό καθεστώς των
ακινήτων (π.χ. φοροελαφρύνσεις ιδιοκατοίκησης, εκπτώσεις φόρου για τόκους ενυπόθηκων δανείων, φόρος κεφαλαια
κών κερδών) και περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς (π.χ. η έντονα ρυθμιζόμενη αγορά μισθίων και οι κανο
νιστικοί περιορισμοί σε σχέση με την κατασκευή νέων κατοικιών). Σε παρόμοιες καταστάσεις και προς ενίσχυση της
ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των ισολογισμών των νοικοκυριών θα μπορούσαν να χρησι
μοποιηθούν μέτρα μακροπροληπτικής πολιτικής, εφόσον οι διαρθρωτικοί κινητήριοι μοχλοί των ευπαθειών δεν αντι
μετωπιστούν άλλως με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
δ) Σε περίπτωση οικονομικής ή χρηματοπιστωτικής ανατάραξης, όπως η αύξηση της ανεργίας ή/και η μείωση του ρυθ
μού αύξησης των εισοδημάτων τους ή των τιμών των κατοικιών, ενδέχεται για τα νοικοκυριά με υψηλά επίπεδα
χρέους να καταστεί δυσχερέστερη η εξυπηρέτηση των χρεών τους και να αυξηθούν οι περιπτώσεις μη πληρωμής
ενυπόθηκων δανείων με αποτέλεσμα την άμεση απώλεια πιστώσεων για τις τράπεζες, ιδίως σε περίπτωση

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
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ταυτόχρονης πτώσης των τιμών των οικιστικών ακινήτων. Επίσης, σε περίπτωση που όντως υλοποιηθεί κάποιο δυσμε
νές σενάριο όσον αφορά την οικονομία, οι συναφείς αρνητικές συνέπειες στο εισόδημα και τον πλούτο των νοικοκυ
ριών ενδέχεται να ενδυναμώσουν τις αρχικές αναταράξεις, ενισχύοντας περαιτέρω τις αρνητικές άμεσες και έμμεσες
συνέπειες στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (εάν π.χ. τα νοικοκυριά αναγκαστούν να μειώσουν την κατανάλωση
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα στεγαστικά τους δάνεια).
ε) Απειλή για το τραπεζικό σύστημα μπορεί επίσης να αποτελέσει τυχόν ανεπιθύμητη δυναμική στις τιμές των οικιστι
κών ακινήτων και στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Ο καθοδικός κίνδυνος θα μπορούσε να οξυνθεί λόγω της υψη
λής εξάρτησης των σουηδικών τραπεζών από τη χρηματοδότηση από την αγορά και την αγορά ξένου συναλλάγμα
τος. Ακόμη, η διασύνδεση μεταξύ τραπεζών στην περιοχή της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής σημαίνει ότι θα μπο
ρούσαν να υπάρξουν σημαντικές διασυνοριακές δευτερογενείς επιπτώσεις σε περίπτωση δυσχερειών σχετιζόμενων με
ακραίες καταστάσεις στον τομέα των οικιστικών ακινήτων σε οποιαδήποτε χώρα της εν λόγω περιοχής. Παρ’ όλα
αυτά, ο σουηδικός τραπεζικός τομέας είναι καλά κεφαλαιοποιημένος και κερδοφόρος σε σύγκριση με τους αντίστοι
χους ευρωπαϊκούς, τα δε κριτήρια χορηγήσεων φαίνονται συνετά. Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που διε
νεργήθηκαν στο σουηδικό τραπεζικό σύστημα υποδηλώνουν ότι αυτό θα άντεχε σε περίπτωση σοβαρής μακροοικονο
μικής επιδείνωσης. Επιπλέον, οι σουηδικές αρχές έχουν θεσπίσει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας
του σουηδικού τραπεζικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας, υψηλότερων κεφαλαια
κών απαιτήσεων για ανοίγματα από ενυπόθηκα δάνεια και της εισαγωγής διακριτών απαιτήσεων κάλυψης του κινδύ
νου ρευστότητας για σειρά νομισμάτων.
στ) Το ΕΣΣΚ λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που εφαρμόζονται στη Σουηδία όσον αφορά τις ευπάθειες λόγω της δανειακής
επιβάρυνσης των νοικοκυριών και των τιμών των οικιστικών ακινήτων. Η εισαγωγή ορίου 85 % όσον αφορά τον δεί
κτη δανείου προς αξία για τα νέα στεγαστικά δάνεια το 2010 και απαίτησης χρεολυσίας των δανείων το 2016 ανα
μένεται να αντιμετωπίσουν τη συσσώρευση περαιτέρω ευπαθειών σε κάποιο βαθμό. Αν και τα ισχύοντα μέτρα πολιτι
κής είναι κατάλληλα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των ευπαθειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων στη Σουη
δία ενδέχεται να μην επαρκούν για την πλήρη αντιμετώπισή τους. Καθώς τα μέτρα ισχύουν μόνο για νέα στεγαστικά
δάνεια, θα χρειαστεί χρόνος προτού σημειωθεί σημαντική μείωση των ευπαθειών που σχετίζονται με το επίπεδο της
δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Στον τομέα των οικιστικών ακινήτων της Σουηδίας το ΕΣΣΚ εντόπισε μεσοπρόθεσμες ευπάθειες ως εν δυνάμει πηγή συστημικού
κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.
Από άποψη μακροπροληπτικής εποπτείας, το ΕΣΣΚ θεωρεί ως κύριες ευπάθειες τις ταχύτατα αυξανόμενες τιμές των οικιστικών
ακινήτων που εμφανίζονται υπερτιμημένες, καθώς και το υψηλό και αυξανόμενο χρέος ειδικά ορισμένων κατηγοριών νοικοκυ
ριών. Επιπλέον, εάν επρόκειτο να υλοποιηθούν οι κίνδυνοι, θα μπορούσαν να υπάρξουν δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες
χώρες της περιοχής της Σκανδιναβίας και Βαλτικής.
Φρανκφούρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016.

Francesco MAZZAFERRO

Επικεφαλής της Γραμματείας του ΕΣΣΚ
Για λογαριασμό του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ

31.1.2017
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2016
σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες ευπάθειες του τομέα οικιστικών ακινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου
(ΕΣΣΚ/2016/12)
(2017/C 31/09)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως τα άρθρα 3 και 16,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η έως τώρα εμπειρία πολλών χωρών καταδεικνύει ότι η εκδήλωση ευπαθειών στον τομέα των οικιστικών ακινήτων μπορεί
να εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την εγχώρια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες
για την πραγματική οικονομία και ενδεχομένως και αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες.

(2)

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ολοκλήρωσε μία αξιολόγηση των ευπαθειών που αφο
ρούν τα οικιστικά ακίνητα σε επίπεδο Ένωσης με τρόπο συστηματικό και προσανατολισμένο στο μέλλον. Στο πλαίσιο της
αξιολόγησης εντόπισε ορισμένες μεσοπρόθεσμες ευπάθειες σε οκτώ χώρες ως εν δυνάμει πηγή συστημικού κινδύνου για
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.

(3)

Στην αξιολόγηση του ΕΣΣΚ όσον αφορά τις ευπάθειες στο Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζονται τα ακόλουθα:
α) Λόγω της αβεβαιότητας που διαδέχτηκε το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου της 23ης Ιουνίου 2016 σχετικά
με την ιδιότητά του ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αγορά οικιστικών ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχε
ται να έχει φτάσει σε σημείο καμπής.
β) Αμέσως μετά το δημοψήφισμα οι τιμές των μετοχών των κατασκευαστικών εταιρειών και η εμπιστοσύνη των κατανα
λωτών μειώθηκαν απότομα. Οι τιμές των οικιστικών ακινήτων έπεσαν κατά 0,2 % τον Ιούλιο του 2016 σε μηνιαία
βάση, αλλά ο ρυθμός αύξησής τους επιταχύνθηκε εκ νέου τον Αύγουστο του 2016 σε + 0,2 % σε μηνιαία βάση.
γ) Πριν από το δημοψήφισμα, οι κύριες ευπάθειες που σχετίζονται με τα οικιστικά ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο αφο
ρούσαν το υψηλό επίπεδο δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών και τις τιμές των οικιστικών ακινήτων που είχαν
αρχίσει να αυξάνονται για πολλά χρόνια, καθώς και το ενδεχόμενο της μεταξύ τους αλληλενίσχυσης.
δ) Ειδικότερα, το χρέος των νοικοκυριών σε σχέση με το εισόδημά τους και με το μέγεθος της οικονομίας είναι αυξη
μένο σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ένωσης. Ενώ αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε διαρθρωτικούς παράγοντες,
όπως το ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τραπεζικό σύστημα και μια διαρθρωτική έλλειψη κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο,
μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη αυξημένων κινδύνων. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το υψηλό επίπεδο δανειακής
επιβάρυνσης των νοικοκυριών εν μέρει μετριάζονται από το γεγονός ότι ο συνολικός δείκτης χρέους προς εισόδημα
των νοικοκυριών μειώθηκε μεταξύ 2008 και 2012/13 και έχει παραμείνει σταθερός έκτοτε. Επιπλέον, το ποσοστό
των νοικοκυριών με πολύ υψηλά επίπεδα χρέους σε σχέση με το εισόδημά τους έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια και
ο νέος δανεισμός με υψηλούς δείκτες δανείου προς εισόδημα έχει υποχωρήσει κάπως πρόσφατα.
ε) Οι ονομαστικές τιμές των οικιστικών ακινήτων υπερέβησαν τα πριν από την κρίση ανώτατα όριά τους το 2015, αν
και σε πραγματικούς όρους οι τιμές είναι χαμηλότερες από ό,τι τα πριν από την κρίση ανώτατα όριά τους. Επιπλέον,
οι τιμές των οικιστικών ακινήτων έχουν αποσυνδεθεί από τους ρυθμούς αύξησης των μισθωμάτων και του εισοδήμα
τος: τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών ήταν υπερτριπλάσιος του ρυθμού αύξησης του
εισοδήματος, ενώ ο δείκτης τιμής προς μίσθωμα έχει αυξηθεί κατακόρυφα από τα τέλη του 2012.
στ) Μετά το δημοψήφισμα, η Τράπεζα της Αγγλίας και ορισμένοι διεθνείς οργανισμοί αναθεώρησαν προς τα κάτω τις
προοπτικές για την οικονομία και την αγορά κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένει
τώρα μικρή μείωση των συγκεντρωτικών τιμών των κατοικιών το επόμενο έτος, καθώς και μείωση του ύψους των
εγκρινόμενων ενυπόθηκων δανείων. Εάν η εν λόγω πρόβλεψη αποδειχθεί σωστή, θα επιβραδύνει το ρυθμό συσσώρευ
σης χρέους από ενυπόθηκα δάνεια και, ως εκ τούτου, θα μειώσει τις ευπάθειες μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, η οικονομική
επιβράδυνση θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκρυστάλλωση ορισμένων από τους ανωτέρω κινδύνους, όπως, για
παράδειγμα, αύξηση της ανεργίας και/ή μείωση του ρυθμού αύξησης του εισοδήματος, με αποτέλεσμα ορισμένα νοι
κοκυριά ενδεχομένως να δυσκολεύονται περισσότερο στην εξυπηρέτηση του χρέους τους.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
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ζ) Επίσης, σε περίπτωση που όντως υλοποιηθεί κάποιο δυσμενές σενάριο όσον αφορά την οικονομία, οι συναφείς αρνη
τικές συνέπειες στο εισόδημα και τον πλούτο των νοικοκυριών ενδέχεται να ενδυναμώσουν τις αρχικές αναταράξεις,
με αρνητικές άμεσες και έμμεσες συνέπειες στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (π.χ. εάν τα νοικοκυριά χρειαστεί να
μειώσουν την κατανάλωση προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα ενυπόθηκα δάνειά τους ή αυξηθεί η μη πληρωμή
αυτών). Επιπλέον, ο αναπτυσσόμενος και σημαντικός από άποψη μεγέθους τομέας της αγοράς κατοικιών προς εκμί
σθωση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι δυνατό να οξύνει την ύφεση στην αγορά κατοικίας, καθώς οι συγκεκριμένοι επεν
δυτές είναι πιθανότερο να προβούν σε πώληση, αν αναμένεται πτώση στις τιμές των κατοικιών.
η) Στις 3 Αυγούστου 2016 η Τράπεζα της Αγγλίας εισήγαγε δέσμη μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας, συμπερι
λαμβανομένης της μείωσης των επιτοκίων, καθώς και μέτρα με σκοπό να διασφαλίσουν ότι τα χαμηλότερα επιτόκια
θα διοχετευτούν στην πραγματική οικονομία. Τα μέτρα αυτά αναμένεται ότι θα στηρίξουν τους ενυπόθηκους οφει
λέτες και την αγορά κατοικίας και ενδέχεται να μετριάσουν τους κινδύνους σε περίπτωση σεναρίου ύφεσης.
θ) Αντίστροφα, είναι επίσης πιθανό ότι η επιβράδυνση στην αγορά ακινήτων θα μπορούσε να αποδειχθεί προσωρινή και,
με την παρέλευση ορισμένου χρόνου, οι τιμές των κατοικιών, το ύψος των εγκρινόμενων ενυπόθηκων δανείων και το
χρέος των νοικοκυριών να αρχίσουν να αυξάνονται εκ νέου. Σε αυτό το σενάριο οι ευπάθειες που σχετίζονται με τα
οικιστικά ακίνητα θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Πριν από το δημοψήφισμα, η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής,
η Αρχή Προληπτικής Εποπτείας και η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας είχαν εφαρμόσει μια σειρά μέτρων
πολιτικής που στοχεύουν στη μείωση και συγκράτηση τέτοιων ευπαθειών του τομέα των οικιστικών ακινήτων, συμπε
ριλαμβανομένων και εκείνων που απορρέουν από τη συσσώρευση χρέους των νοικοκυριών. Τα μέτρα έχουν δείξει
σημάδια βελτίωσης της ανθεκτικότητας των ενυπόθηκων δανειστών.
ι)

Ειδικότερα σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, η Τράπεζα της Αγγλίας έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το
εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι ανθεκτικό σε μία πολύ μεγάλη ανατάραξη στην αγορά κατοικιών. Οι προσομοιώσεις
ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκαν από την Τράπεζα της Αγγλίας τα τελευταία χρόνια αξιολόγησαν την ανθε
κτικότητα του τραπεζικού συστήματος σε πολύ σοβαρότερα σενάρια από τα αναμενόμενα σήμερα. Αυτές οι προσο
μοιώσεις ακραίων καταστάσεων διασφάλιζαν ότι οι τράπεζες είχαν κεφαλαιοποιηθεί όχι μόνο για να αντέξουν τις
ακραίες συνθήκες αλλά και για να διατηρήσουν την προσφορά του δανεισμού στη διάρκειά τους. Με βάση αυτή την
ανάλυση, φαίνεται ότι το τραπεζικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέξει μια
ανατάραξη της στεγαστικής αγοράς σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες ευπάθειες επρόκειτο να αποκρυσταλλω
θούν στο εγγύς μέλλον.

ια) Συνολικά, η αγορά οικιστικών ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ενδεχομένως σε σημείο καμπής. Δεδομένης
της αβεβαιότητας των επιπτώσεων του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου στη συμμετοχή του στην Ευρω
παϊκή Ένωση, δεν είναι ακόμη δυνατό να εκτιμηθεί κατά πόσον οι ευπάθειες που είχαν συσσωρευτεί θα αρχίσουν
τώρα να αποκρυσταλλώνονται ή αν, εν καιρώ, ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται. Η κατάλληλη απάντηση πολι
τικής είναι πιθανό να διαφοροποιείται μεταξύ των δύο αυτών σεναρίων. Ως εκ τούτου, θα είναι σημαντικό για τις
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και υπό το φως αυτών να προσαρμόζουν τη
μακροπροληπτική πολιτική όπως εκάστοτε απαιτείται. Κοιτώντας προς το μέλλον, θα είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί
ότι οποιαδήποτε προσαρμογή στη στεγαστική αγορά προχωρεί με τον κατάλληλο ρυθμό και ότι δεν προκύπτουν νέες
ευπάθειες,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Στον τομέα των οικιστικών ακινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου το ΕΣΣΚ εντόπισε μεσοπρόθεσμες ευπάθειες ως εν δυνάμει πηγή
συστημικού κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική
οικονομία. Σήμερα παρατηρείται υψηλός βαθμός αβεβαιότητας σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τη στεγαστική
αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, από άποψη μακροπροληπτικής εποπτείας, το ΕΣΣΚ θεωρεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι
υπό διαφορετικά σενάρια της αγοράς κατοικίας —είτε μέσω της αποκρυστάλλωσης των συσσωρευμένων ευπαθειών, ιδιαίτερα
των σχετικών με τη δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών και την αλληλεπίδραση με τις αυξημένες τιμές των οικιστικών ακινή
των, ή μέσω της περαιτέρω συσσώρευσης ευπαθειών. Η κατάλληλη απάντηση πολιτικής είναι πιθανό να διαφοροποιείται μεταξύ
των δύο αυτών σεναρίων. Ως εκ τούτου, θα είναι σημαντικό για τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να παρακολουθούν στενά
τις εξελίξεις και υπό το φως αυτών να προσαρμόζουν τη μακροπροληπτική πολιτική όπως εκάστοτε απαιτείται.
Φρανκφούρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016.

Francesco MAZZAFERRO

Επικεφαλής της Γραμματείας του ΕΣΣΚ
Για λογαριασμό του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ
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II
(Ανακοινώσεις)

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση M.8327 — Fairfax / Sagard Holdings / PSG)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 31/10)
Στις 24 Ιανουαρίου 2017 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθε
ται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα
διατίθεται:
— από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό
(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον
εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών,
καθώς και τομεακά ευρετήρια,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό
εγγράφου 32017M8327. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
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IV
(Πληροφορίες)

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ισοτιμίες του ευρώ (1)
30 Ιανουαρίου 2017
(2017/C 31/11)
1 ευρώ =
Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,0630

JPY

ιαπωνικό γιεν

DKK

δανική κορόνα

7,4375

GBP

λίρα στερλίνα

0,84935

SEK

σουηδική κορόνα

9,4390

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0669

ISK

ισλανδική κορόνα

NOK

νορβηγική κορόνα

8,8758

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

HUF

ουγγρικό φιορίνι

PLN

πολωνικό ζλότι

4,3310

RON

ρουμανικό λέου

4,5008

TRY

τουρκική λίρα

4,0561

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4109

121,76

27,022
310,80

Νομισματική μονάδα

CAD
HKD
NZD
SGD
KRW
ZAR
CNY
HRK
IDR
MYR
PHP
RUB
THB
BRL
MXN
INR

δολάριο Καναδά
δολάριο Χονγκ Κονγκ
δολάριο Νέας Ζηλανδίας
δολάριο Σιγκαπούρης
ουόν Νότιας Κορέας
νοτιοαφρικανικό ραντ
κινεζικό ρενμινπί γιουάν
κροατική κούνα
ρουπία Ινδονησίας
μαλαισιανό ρινγκίτ
πέσο Φιλιππινών
ρωσικό ρούβλι
ταϊλανδικό μπατ
ρεάλ Βραζιλίας
πέσο Μεξικού
ινδική ρουπία

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

Ισοτιμία

1,3983
8,2476
1,4668
1,5177
1 252,27
14,4510
7,3103
7,4773
14 173,38
4,7094
52,899
63,7792
37,492
3,3318
22,0850
72,2315
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2017
για τη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής με την ονομασία «Πλατφόρμα για την
καλή μεταχείριση των ζώων»
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
(2017/C 31/12)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τα ζώα ως ευαίσθητα όντα και
απαιτεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων
κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφο
ρών, της εσωτερικής αγοράς, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και ττου διαστήματος, τηρώντας παράλληλα
τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που αφορούν, ιδίως, τα θρησκευτικά τυπικά, τις πολιτιστικές
παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανα διατηρούν ανοιχτό,
διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών.

(3)

Το άρθρο 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση θεσπίζει μέτρα για την
εγκαθίδρυση και τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων,
των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.

(4)

Το άρθρο 38 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στην Ένωση το καθήκον να καθορίζει
και να εφαρμόζει κοινή γεωργική πολιτική.

(5)

Το άρθρο 179 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η Ένωση έχει ως στόχο να
ενισχύσει τις επιστημονικές και τεχνολογικές της βάσεις, με τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Σύμφωνα με το
άρθρο 180 στοιχείο β) της εν λόγω Συνθήκης, η Ένωση πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες και διε
θνείς οργανισμούς στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επίδειξης.

(6)

Το 2011 η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων για την καλή μεταχείριση των ζώων (1) με σκοπό την παροχή
συνδρομής και συμβουλών στην Επιτροπή για θέματα που αφορούν τη νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων
και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και ορθών πρακτικών στον τομέα της νομοθεσίας για την
καλή μεταχείριση των ζώων.

(7)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2) και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) έχουν απευθύνει έκκληση για τη δημιουρ
γία ενωσιακής πλατφόρμας για την καλή μεταχείριση των ζώων με στόχο τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των ενδια
φερομένων ως προς την ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και απόψεων.

(8)

Σε απάντηση των αιτημάτων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων με την ονομασία
«πλατφόρμα για την καλή μεταχείριση των ζώων» («η πλατφόρμα») θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή και να συμβάλ
λει στον τακτικό διάλογο σχετικά με ενωσιακά θέματα που αφορούν άμεσα την καλή μεταχείριση των ζώων, όπως
η επιβολή της νομοθεσίας, η ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων, καινοτομιών και ορθών πρακτικών ή πρωτοβουλιών για
την καλή μεταχείριση των ζώων ή οι διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων. Η εν λόγω
πλατφόρμα θα πρέπει, επίσης, να επικουρεί την Επιτροπή επί ενωσιακών θεμάτων που ενδέχεται να αλληλεπιδρούν με
θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων, όπως το εμπόριο, η μικροβιακή αντοχή, η ασφάλεια των τροφίμων, η έρευνα και
το περιβάλλον. Δεδομένου ότι η πλατφόρμα θα έχει την ίδια εντολή με την υφιστάμενη ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά
με την καλή μεταχείριση των ζώων, δεν είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η τελευταία αυτή ομάδα.

(9)

Η πλατφόρμα θα πρέπει να εργάζεται δίνοντας τη δέουσα προσοχή στις δραστηριότητες άλλων ομάδων ή δικτύων δια
λόγου σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, όπως οι ομάδες εργασίας και τα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Ασφάλεια των Τροφίμων ή η Περιφερειακή Πλατφόρμα σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων για την Ευρώπη
του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων.

(1) Ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων E02668.
(2) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή μεταχείριση των ζώων 2016-2020, της 24ης Νοεμβρίου
2015 [2015/2957 (RSP)].
(3) 3464η σύνοδος του Συμβουλίου - Γεωργία και Αλιεία - 17 Μαΐου 2016.
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(10)

Η πλατφόρμα θα πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών από όλα τα κράτη μέλη, επιχειρηματικές
οργανώσεις που συμμετέχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και στη δια
τήρηση ζώων για άλλους σκοπούς εκτροφής, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα
που ασχολούνται με τις επιστήμες καλής μεταχείρισης των ζώων. Η συμμετοχή στην πλατφόρμα θα πρέπει να είναι
επίσης ανοικτή σε εμπειρογνώμονες από τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και από διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς.

(11)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν κανόνες σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από τα μέλη της πλατφόρμας.

(12)

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

(13)

Είναι σκόπιμο να οριστεί περίοδος εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή θα εξετάσει σε εύθετο χρόνο τη
σκοπιμότητα παράτασης της διάρκειάς της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Με την παρούσα απόφαση συστήνεται ομάδα εμπειρογνωμόνων με την ονομασία «πλατφόρμα για την καλή μεταχείριση των
ζώων» («η πλατφόρμα»).
Άρθρο 2
Καθήκοντα
Αποστολή της πλατφόρμας είναι:
α) να παρέχει συνδρομή στην Επιτροπή κατά την ανάπτυξη και την ανταλλαγή συντονισμένων δράσεων, στόχος των οποίων
είναι να συμβάλουν στην υλοποίηση και εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την καλή μεταχεί
ριση των ζώων και την κατανόηση, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, της ενωσιακής νομοθεσίας και των διεθνών
προτύπων στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων·
β) να διευκολύνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή εθελοντικών δεσμεύσεων των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της καλής μετα
χείρισης των ζώων·
γ) να συμβάλει στην προώθηση των προτύπων της Ένωσης σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, ώστε να αξιοποιηθεί σε
παγκόσμιο επίπεδο η αγοραία αξία των προϊόντων της Ένωσης·
δ) να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, του ακαδημαϊκού
κόσμου, των επιστημόνων, καθώς και των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών επί των θεμάτων που αφορούν την Ένωση
και σχετίζονται με την καλή μεταχείριση των ζώων·
ε) να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών, επιστημονικών γνώσεων και καινοτομιών σε σχέση με την
καλή μεταχείριση των ζώων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση·
στ) να μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικών και δραστηριοτήτων στους τομείς που αναφέρονται ανωτέρω.
Άρθρο 3
Διαβούλευση
Η Επιτροπή δύναται να διαβουλεύεται με την πλατφόρμα για κάθε θέμα σχετικό με την καλή μεταχείριση των ζώων που παρου
σιάζει ενδιαφέρον για την Ένωση.
Άρθρο 4
Συμμετοχή
1.

Η πλατφόρμα αποτελείται κατ’ ανώτατο όριο από 75 μέλη.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
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Η πλατφόρμα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

α) αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμ
φωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «ΕΟΧ»), οι οποίες είναι υπεύθυνες για την καλή μεταχείριση των
ζώων·
β) επιχειρηματικές και επαγγελματικές οργανώσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε επίπεδο Ένωσης στην αλυσίδα εφοδια
σμού τροφίμων που αφορούν τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα, καθώς και στη διατήρηση των ζώων για άλλους σκοπούς εκτροφής·
γ) οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν δραστηριότητες σε ενωσιακό επίπεδο στον τομέα της καλής μεταχείρισης
των ζώων·
δ) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικά με
την καλή μεταχείριση των ζώων, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στις πολιτικές της Ένωσης·
ε) διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων (1)·
στ) την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
3.
Τα μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) διορίζονται σε προσωπική βάση και ενεργούν ανεξάρτητα και
υπέρ του δημόσιου συμφέροντος.
4.
Τα μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ) επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 5. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους αντιπροσώπους τους στην πλατφόρμα σε υψηλό επίπεδο και έχουν την ευθύνη να
εξασφαλίζουν ότι οι εκπρόσωποι είναι μόνιμοι και παρέχουν επαρκώς υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης. Η Επιτροπή μπορεί
να απορρίψει εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τα μέλη αυτά, αν θεωρήσει, βάσει τεκμηριωμένων λόγων που προσδιορίζονται
στους κανόνες της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων της πλατφόρμας, ότι ο διορισμός αυτός δεν είναι κατάλληλος. Στις
περιπτώσεις αυτές, θα ζητηθεί από την οργάνωση να διορίσει άλλον εκπρόσωπο.
6.
Τα μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), ε) και στ) διορίζουν τους εκπροσώπους τους που είναι
αρμόδιοι για την καλή μεταχείριση των ζώων και έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι οι εκπρόσωποί τους παρέχουν ένα
επαρκώς υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης.
7.
Τα μέλη τα οποία δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις δραστηριότητες της ομάδας εμπειρογνω
μόνων, τα οποία, κατά τη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης για την Ασφάλεια Τροφίμων και Υγείας, δεν συμμορφώνονται με τους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 339 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που έχουν υποβάλει την
παραίτησή τους, δεν θα μπορούν πλέον να καλούνται να συμμετέχουν σε καμία συνεδρίαση της πλατφόρμας και μπορούν να
αντικατασταθούν για το υπόλοιπο της θητείας τους.
Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής
1.
Η επιλογή των μελών της πλατφόρμας που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία β) έως δ) διενεργείται μέσω
δημόσιας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στο μητρώο των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτρο
πής και άλλων παρόμοιων οντοτήτων («μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων»). Επιπλέον, η πρόσκληση για την υποβολή υποψη
φιοτήτων μπορεί να δημοσιευθεί με άλλα μέσα, όπως, μεταξύ άλλων, σε ειδικούς ιστότοπους.
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής, μεταξύ άλλων, την απαιτού
μενη εμπειρογνωμοσύνη και τα συμφέροντα που πρέπει να εκπροσωπούνται σε σχέση με την εργασία που θα εκτελεσθεί.
Η ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι τέσσερις εβδομάδες.
2.
Τα μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ) πρέπει να γνωστοποιούν κάθε γεγονός που θα μπο
ρούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων. Ειδικότερα, η Επιτροπή απαιτεί από τους εν λόγω ιδιώτες να υποβάλουν
δήλωση συμφερόντων («έντυπο ΔΣ») με βάση το πρότυπο έντυπο ΔΣ για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, επισυνάπτοντας στην
αίτησή τους επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα (CV). Η υποβολή δεόντως συμπληρωμένου εντύπου ΔΣ είναι αναγκαία
προκειμένου ο υποψήφιος να είναι επιλέξιμος για διορισμό ως μέλος υπό την προσωπική του ιδιότητα. Η εκτίμηση της
σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους οριζόντιους κανόνες της Επιτροπής για τις ομάδες εμπειρογνω
μόνων («οριζόντιοι κανόνες») (2).
Η εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας είναι υποχρεωτική για τον διορισμό των οργανώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4
3.
παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ).
(1) Για παράδειγμα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE) ή τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών
(FAO).
(2) Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.
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4.
Τα μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία β) έως δ) διορίζονται από τον γενικό διευθυντή / τη
γενική διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, από τους αιτούντες που ανταποκρίθηκαν στη δημόσια πρόσκληση
υποβολής υποψηφιοτήτων και διαθέτουν επαρκή αρμοδιότητα στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 2.
5.
Τα μέλη διορίζονται για θητεία που διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της
θητείας τους. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη.
6.
Όσον αφορά τα μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ), ο γενικός διευθυντής / η γενική διευθύ
ντρια Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων διορίζει αναπληρωματικά μέλη, με τους ίδιους όρους όπως τα μέλη, τα οποία αντι
καθιστούν αυτόματα τα μέλη που απουσιάζουν ή κωλύονται. Ο γενικός διευθυντής θεσπίζει επίσης, μετά από τη συγκατάθεσή
τους, εφεδρικό πίνακα κατάλληλων υποψηφίων ο οποίος χρησιμοποιείται για τον διορισμό αντικαταστατών των μελών.
Άρθρο 6
Πρόεδρος
Της πλατφόρμας προεδρεύει ο γενικός διευθυντής / η γενική διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ή ο αντιπρόσω
πός του/της.
Άρθρο 7
Λειτουργία
1.

Η πλατφόρμα ενεργεί κατόπιν αιτήματος του/της προέδρου της, σύμφωνα με τους οριζόντιους κανόνες.

2.
Η πλατφόρμα συνεδριάζει καταρχήν δύο φορές ετησίως στην έδρα της Επιτροπής και οποτεδήποτε η Επιτροπή εκτιμά ότι
είναι αναγκαίο.
3.
Η Επιτροπή παρέχει γραμματειακή υποστήριξη. Οι υπάλληλοι των άλλων υπηρεσιών της Επιτροπής που ενδιαφέρονται για
τις εργασίες της πλατφόρμας μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Πλατφόρμας και των υποομάδων της.
4.
Κατόπιν συμφωνίας με τον/την πρόεδρο, η Πλατφόρμα δύναται, με απλή πλειοψηφία των μελών της, να αποφασίζει τη
διεξαγωγή δημόσιων συνεδριάσεων.
5.
Τα πρακτικά των συζητήσεων επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των συμπερασμάτων των συζητή
σεων είναι εμπεριστατωμένα και πλήρη. Τα πρακτικά συντάσσονται από τη γραμματεία με ευθύνη του/της προέδρου.
6.
Η πλατφόρμα εγκρίνει τις εκθέσεις ή συμπεράσματα με ομοφωνία. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, το αποτέλεσμά αποφασίζε
ται με απλή πλειοψηφία των μελών. Τα μέλη που ψήφισαν κατά έχουν το δικαίωμα να επισυνάπτουν στις αντίστοιχες εκθέσεις
ή συμπεράσματα έγγραφο που να συνοψίζει τους λόγους της θέσης τους.
Άρθρο 8
Υποομάδες
1.
Ο γενικός διευθυντής / Η γενική διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων μπορεί να συγκροτήσει υποομάδες για
την εξέταση ειδικών ζητημάτων βάσει της εντολής που καθορίζεται από την Επιτροπή. Οι υποομάδες λειτουργούν σύμφωνα με
τους οριζόντιους κανόνες και υποβάλλουν αναφορά στην πλατφόρμα. Διαλύονται μόλις εκπληρωθεί η αποστολή τους.
2.
Τα μέλη των υποομάδων που δεν είναι μέλη της πλατφόρμας θα πρέπει να επιλέγονται μέσω δημόσιας πρόσκλησης υπο
βολής υποψηφιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 και τους οριζόντιους κανόνες (1).
Άρθρο 9
Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες
Ο/Η πρόεδρος της ομάδας μπορεί να ζητήσει από εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις σε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης να
συμμετάσχουν στις εργασίες της πλατφόρμας ή των υποομάδων σε ad hoc βάση.
Άρθρο 10
Παρατηρητές
1.
Μπορεί να χορηγηθεί το καθεστώς του παρατηρητή σε ιδιώτες, οργανώσεις ή δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τους ορι
ζόντιους κανόνες, με άμεση πρόσκληση από τον πρόεδρο ή κατόπιν πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων.
2.

Οι οργανισμοί ή οι δημόσιοι φορείς που έχουν οριστεί ως παρατηρητές ορίζουν τους εκπροσώπους τους.

(1) Βλ. τα άρθρα 10 και 14.2 των οριζόντιων κανόνων.
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3.
Ο πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει στους παρατηρητές και στους εκπροσώπους τους να συμμετάσχουν στις συζητήσεις της
πλατφόρμας και να παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη. Ωστόσο, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν συμμετέχουν στη διατύπωση των
εκθέσεων ή των συμπερασμάτων της πλατφόρμας.
4.

Η Πλατφόρμα δεν πρέπει να έχει περισσότερους από πέντε παρατηρητές.
Άρθρο 11
Εσωτερικός κανονισμός

Μετά από πρόταση του προέδρου και σε συμφωνία με αυτόν, η πλατφόρμα εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό με απλή
πλειοψηφία των μελών της και με βάση τους συνήθεις διαδικαστικούς κανόνες για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με
τους οριζόντιους κανόνες.
Άρθρο 12
Επαγγελματικό απόρρητο και χειρισμός διαβαθμισμένων πληροφοριών
Τα μέλη της πλατφόρμας και οι εκπρόσωποί τους, καθώς και οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες και παρατηρητές, υπόκεινται
στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, η οποία, σύμφωνα με τις Συνθήκες και τους εκτελεστικούς κανόνες
τους, ισχύει για όλα τα μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων, καθώς και στους κανόνες της Επιτροπής σχετικά με την
ασφάλεια όσον αφορά την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ, όπως ορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής (EΕ,
Ευρατόμ) 2015/443 (1) και (EΕ, Ευρατόμ) 2015/444 (2). Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω υποχρεώσεων, η Επιτροπή
δύναται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο.
Άρθρο 13
Σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο για το έργο της πλατφόρμας. Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και με βάση τις λεπτομέρειες εφαρμογής που καθορίζονται στη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3), η Επιτροπή μπορεί να καλέσει το Κοινοβούλιο να αποστείλει εμπειρογνώμονες για
να παραστούν στις συνεδριάσεις.
Άρθρο 14
Διαφάνεια
1.

Η πλατφόρμα και οι υποομάδες της καταχωρίζονται στο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων.

2.
Όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας, τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να δημοσιεύονται στο μητρώο των ομάδων
εμπειρογνωμόνων:
α) τα ονόματα των φυσικών προσώπων που διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα·
β) τα ονόματα των οργανώσεων που είναι μέλη· το εκπροσωπούμενο συμφέρον·
γ) τα ονόματα των άλλων δημόσιων φορέων·
δ) τα ονόματα των παρατηρητών.
3.
Όλα τα συναφή έγγραφα, όπως οι ημερήσιες διατάξεις, τα πρακτικά και οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων, καθίστανται
διαθέσιμα είτε στο μητρώο των ομάδων εμπειρογνωμόνων είτε μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου του μητρώου που παραπέμπει σε
ειδικό ιστότοπο όπου διατίθενται οι εν λόγω πληροφορίες. Η πρόσβαση σε ειδικούς ιστότοπους δεν υπόκειται στην εγγραφή
χρήστη ή σε οιονδήποτε άλλο περιορισμό. Συγκεκριμένα, η ημερήσια διάταξη και τα λοιπά σχετικά έγγραφα αναφοράς δημο
σιεύονται σε εύθετο χρόνο πριν από τη συνεδρίαση, ακολουθούμενα από την έγκαιρη δημοσίευση των πρακτικών. Εξαιρέσεις
από τη δημοσίευση επιτρέπονται μόνον εφόσον η δημοσίευση εγγράφου μπορεί να υπονομεύσει την προστασία δημοσίου
ή ιδιωτικού συμφέροντος, όπως ορίζει το άρθρο 4 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (4).
Άρθρο 15
Έξοδα συνεδριάσεων
1.
Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες της πλατφόρμας και των υποομάδων δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που
προσφέρουν.
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41.
ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53.
ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοι
νού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
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2.
Τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες της Πλατφόρμας και των υποομάδων
επιστρέφονται από την Επιτροπή. Η απόδοση δαπανών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην Επιτροπή και
εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων που χορηγούνται στις υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας
κατανομής πόρων.
Άρθρο 16
Εφαρμογή
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017.
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