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I
(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων απαιτεÝται δηµοσÝευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 98/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 22ασ ΙουνÝου 1998
σχετικÀ µε τουσ κοινουσ κανÞνεσ για την εσωτερικη αγορÀ φυσικου αερÝου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Þτι η οδηγÝα 91/296/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 1ησ
Μαιου 1991, για τη διαµετακÞµιση φυσικου αερÝου
µεσω των µεγÀλων δικτυων (4) και η οδηγÝα 90/
377/ΕΟΚ το ΣυµβουλÝου, τησ 29ησ ΙουνÝου 1990,
σχετικÀ µε µια κοινοτικη διαδικασÝα για τη διαφÀνεια των τιµων αερÝου και ηλεκτρικησ ενεργειασ για
τον τελικÞ βιοµηχανικÞ καταναλωτη (5), συνιστουν
µια πρωτη φÀση για την ολοκληρωση τησ εσωτερικησ αγορÀσ στον τοµεα του φυσικου αερÝου¯

(5)

Þτι εÝναι πλεον αναγκαÝο να ληφθουν περαιτερω
µετρα για τη δηµιουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ
φυσικου αερÝου¯

(6)

Þτι διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ δεν θα πρεπει
να επηρεÀζουν την πληρη εφαρµογη τησ συνθηκησ,
και ιδÝωσ τισ διατÀξεισ σχετικÀ µε την ελευθερη
διακÝνηση εµπορευµÀτων µεσα στην εσωτερικη αγορÀ και τουσ κανÞνεσ ανταγωνισµου, και δεν θÝγουν
τισ εξουσÝεσ τησ Επιτροπησ δυνÀµει τησ συνθηκησ¯

(7)

Þτι η εσωτερικη αγορÀ φυσικου αερÝου πρεπει να
δηµιουργηθεÝ σταδιακÀ, προκειµενου η βιοµηχανÝα
να εÝναι σε θεση να προσαρµοστεÝ στο νεο τησ
περιβÀλλον κατÀ τρÞπο ευελικτο και ορθολογικÞ
και να ληφθουν υπÞψη οι διαφορετικεσ διαρθρωσεισ
τησ αγορÀσ στα κρÀτη µελη¯

(8)

Þτι η δηµιουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ στον τοµεα
του φυσικου αερÝου θα πρεπει να ευνοεÝ τη διασυνδεση και τη διαλειτουργικÞτητα των δικτυων, π.χ.
µεσω συµβατων ποιοτικων χαρακτηριστικων του
αερÝου¯

(9)

Þτι πρεπει να θεσπιστουν ορισµενοι κοινοÝ κανÞνεσ
για την οργÀνωση και τη λειτουργÝα του τοµεα του
φυσικου αερÝου¯ Þτι, συµφωνα µε την αρχη τησ
επικουρικÞτητασ, οι κανÞνεσ αυτοÝ συνιστουν απλωσ
πλαÝσιο γενικων αρχων, η λεπτοµερησ εφαρµογη των
οποÝων πρεπει να επαφÝεται στα κρÀτη µελη, ωστε
κÀθε κρÀτοσ µελοσ να µπορεÝ να διατηρεÝ η να

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 57 παρÀγραφοσ 2, το Àρθρο 66 και το
Àρθρο 100 Α,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ
συνθηκησ (3),
Εκτιµωντασ:
(1)

(2)

(3)

Þτι, συµφωνα µε το Àρθρο 7 Α τησ συνθηκησ, η
εσωτερικη αγορÀ περιλαµβÀνει ενα χωρο χωρÝσ εσωτερικÀ συνορα, µεσα στον οποÝο εξασφαλÝζεται η
ελευθερη κυκλοφορÝα των εµπορευµÀτων, των προσωπων, των υπηρεσιων και των κεφαλαÝων¯ Þτι εÝναι
σηµαντικÞ να θεσπιστουν µετρα για να συνεχιστεÝ η
ολοκληρωση τησ εσωτερικησ αγορÀσ¯
Þτι, συµφωνα µε το Àρθρο 7 Γ τησ συνθηκησ, πρεπει
να λαµβÀνονται υπÞψη οι διαφορεσ ανÀπτυξησ
ορισµενων οικονοµιων, αλλÀ οι παρεκκλÝσεισ πρεπει
να εχουν προσωρινÞ χαρακτηρα και να επιφερουν
την ελÀχιστη δυνατη διαταραχη στη λειτουργÝα τησ
εσωτερικησ αγορÀσ¯
Þτι η δηµιουργÝα µιασ ανταγωνιστικησ αγορÀσ φυσικου αερÝου εÝναι σηµαντικÞ στοιχεÝο τησ ολοκληρωσησ τησ εσωτερικησ αγορÀσ ενεργειασ¯

(1) ΕΕ C 65 τησ 14.3.1992, σ. 14 και ΕΕ C 123 τησ 4.5.1994,
σ. 26.
(2) ΕΕ C 73 τησ 15.3.1993, σ. 31 και ΕΕ C 195 τησ 18.7.1994,
σ. 82.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 17ησ ΝοεµβρÝου
1993 (ΕΕ C 329 τησ 6.12.1993, σ. 182), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου τησ 12ησ ΦεβρουαρÝου 1998 (ΕΕ C 91 τησ 26.3.1998, σ. 46)
και απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 30ησ ΑπριλÝου 1998 (ΕΕ C 152 τησ 18.5.1998). ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου
τησ 11ησ Μαιου 1998.

(4) ΕΕ L 147 τησ 12.6.1991, σ. 37¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 95/49/ΕΚ (ΕΕ L 233 τησ 30.9.1995,
σ. 86).
(5) ΕΕ L 185 τησ 17.7.1990, σ. 16¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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τουσ δικτυου¯ Þτι οι διατÀξεισ αυτεσ δεν πρεπει να
θÝγουν τουσ σχετικουσ κανÞνεσ τησ εθνικησ νοµοθεσÝασ βÀσει των οποÝων απαιτεÝται Àδεια για την
κατασκευη η λειτουργÝα των σχετικων εγκαταστÀσεων¯ Þτι, ωστÞσο, η απαÝτηση αυτη δεν πρεπει να
οδηγεÝ σε περιορισµÞ του ανταγωνισµου µεταξυ των
επιχειρησεων του τοµεα¯

επιλεγει το καταλληλÞτερο για µια ιδιαÝτερη κατÀσταση καθεστωσ, ιδÝωσ Þσον αφορÀ τισ Àδειεσ και
την εποπτεÝα των συµβÀσεων προµηθειασ¯
(10)

Þτι η εξωθεν προµηθεια φυσικου αερÝου εχει ιδιαÝτερη σηµασÝα για την αγορÀ φυσικου αερÝου απÞ
κρÀτη µελη που εξαρτωνται σηµαντικÀ απÞ τισ εισαγωγεσ¯

(11)

Þτι, κατÀ γενικÞ κανÞνα, οι επιχειρησεισ του τοµεα
του φυσικου αερÝου πρεπει να µπορουν να λειτουργουν χωρÝσ να αντιµετωπÝζουν διακρÝσεισ¯

(12)

Þτι, για ορισµενα κρÀτη µελη, η επιβολη υποχρεωσεων παροχησ υπηρεσÝασ κοινησ ωφελειασ ενδεχεται
να εÝναι αναγκαÝα προκειµενου να εξασφαλιστεÝ η
ασφÀλεια του εφοδιασµου, η προστασÝα των καταναλωτων και η προστασÝα του περιβÀλλοντοσ, στοιχεÝα που κατÀ τη γνωµη αυτων των κρατων µελων
δεν µπορεÝ να εγγυηθεÝ αναγκαστικÀ απÞ µÞνοσ του
ο ελευθεροσ ανταγωνισµÞσ¯
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(18)

Þτι η απÞφαση αριθ. 1254/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκου
ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου, τησ 5ησ ΙουνÝου
1996, για τον καθορισµÞ συνÞλου προσανατολισµων
σχετικÀ µε τα διευρωπαϊκÀ δÝκτυα στον τοµεα τησ
ενεργειασ (1), Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ την απÞφαση αριθ. 1047/97/ΕΚ, συµβÀλλει στην ανÀπτυξη
ολοκληρωµενων υποδοµων στον τοµεα του φυσικου
αερÝου¯

(19)

Þτι οι τεχνικοÝ κανÞνεσ για τη λειτουργÝα των δικτυων και των απευθεÝασ αγωγων πρεπει να εÝναι
διαφανεÝσ και να διασφαλÝζουν τη διαλειτουργικÞτητα¯

Þτι ο µακροπρÞθεσµοσ προγραµµατισµÞσ µπορεÝ να
αποτελεσει ενα απÞ τα µεσα για την εκπληρωση των
εν λÞγω υποχρεωσεων παροχησ υπηρεσÝασ κοινησ
ωφελειασ, λαµβανοµενησ υπÞψη τησ δυνατÞτητασ να
ζητεÝται πρÞσβαση στο δÝκτυο απÞ τρÝτουσ¯ Þτι τα
κρÀτη µελη µπορουν να παρακολουθουν τισ συµβÀσεισ υποχρεωτικησ αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ
οι οποÝεσ συνÀπτονται για να εξασφαλιστεÝ ο εφοδιασµÞσ¯

(20)

Þτι πρεπει να θεσπιστουν βασικοÝ κανÞνεσ για τισ
επιχειρησεισ µεταφορÀσ, αποθηκευσησ και υγροποιηµενου φυσικου αερÝου, καθωσ και για τισ επιχειρησεισ διανοµησ και εφοδιασµου¯

(21)

Þτι πρεπει να προβλεφθεÝ η πρÞσβαση των αρµÞδιων αρχων στουσ εσωτερικουσ λογαριασµουσ των
επιχειρησεων, τηρουµενησ δεÞντωσ τησ εµπιστευτικÞτητασ¯

(14)

Þτι το Àρθρο 90 παρÀγραφοσ 1 τησ συνθηκησ υποχρεωνει τα κρÀτη µελη να τηρουν τουσ κανÞνεσ
ανταγωνισµου ωσ προσ τισ δηµÞσιεσ επιχειρησεισ και
τισ επιχειρησεισ στισ οποÝεσ εχουν χορηγηθεÝ ειδικÀ η
αποκλειστικÀ δικαιωµατα¯

(22)

(15)

Þτι το Àρθρο 90 παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ ορÝζει
Þτι στουσ εν λÞγω κανÞνεσ υπÞκεινται, υπÞ ορισµενεσ ειδικεσ προυMποθεσεισ, και οι επιχειρησεισ οι επιφορτισµενεσ µε τη διαχεÝριση υπηρεσιων γενικου
οικονοµικου συµφεροντοσ¯ Þτι η εφαρµογη τησ
παρουσασ οδηγÝασ θα επηρεÀσει τισ δραστηριÞτητεσ
των επιχειρησεων αυτων¯ Þτι, Þπωσ αναφερεται στο
Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 3, τα κρÀτη µελη δεν θα
πρεπει, ιδÝωσ, να εφαρµÞζουν το Àρθρο 4 στην
υποδοµη διανοµησ προκειµενου να µην εµποδÝζουν,
νοµικÀ η πραγµατικÀ, την εκπληρωση των υποχρεωσεων γενικου οικονοµικου συµφεροντοσ που επιβÀλλονται στισ επιχειρησεισ αερÝου¯

(16)

Þτι εποµενωσ, Þταν τα κρÀτη µελη επιβÀλλουν υποχρεωσεισ παροχησ υπηρεσÝασ κοινησ ωφελειασ στισ
επιχειρησεισ του τοµεα του φυσικου αερÝου, πρεπει
να τηρουν τουσ οικεÝουσ κανÞνεσ τησ συνθηκησ,
Þπωσ τουσ ερµηνευει το ∆ικαστηριο των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων¯

Þτι οι λογαριασµοÝ Þλων των ολοκληρωµενων επιχειρησεων φυσικου αερÝου θα πρεπει να παρουσιÀζουν
υψηλÞ βαθµÞ διαφÀνειασ¯ Þτι, πρεπει να τηρουνται
χωριστοÝ λογαριασµοÝ για τισ διÀφορεσ δραστηριÞτητεσ Þταν αυτÞ εÝναι απαραÝτητο προκειµενου να
αποφευγονται οι διακρÝσεισ, οι διασταυρουµενεσ επιδοτησεισ και Àλλεσ στρεβλωσεισ του ανταγωνισµου,
λαµβÀνοντασ υπÞψη στισ οικεÝεσ περιπτωσεισ Þτι για
λογιστικουσ λÞγουσ η µεταφορÀ περιλαµβÀνει και
την επαναεριοποÝηση¯ Þτι δεν θα πρεπει να απαιτουνται χωριστοÝ λογαριασµοÝ για νοµικÀ πρÞσωπα
Þπωσ τα χρηµατιστηρια και οι προθεσµιακεσ αγορεσ
χρεογρÀφων, τα οποÝα δεν ασκουν καµÝα απÞ τισ
δραστηριÞτητεσ µιασ επιχεÝρησησ φυσικου αερÝου
εκτÞσ υπÞ αυτην την συναλλακτικη ιδιÞτητα¯ Þτι οι
ολοκληρωµενοι λογαριασµοÝ για την παραγωγη
υδρογονανθρÀκων και συναφεÝσ δραστηριÞτητεσ
µπορουν να υποβÀλλονται ωσ µεροσ τησ υποχρεωτικησ κατÀρτισησ λογαριασµων για δραστηριÞτητεσ
Àλλεσ πλην του φυσικου αερÝου δυνÀµει τησ παρουσασ οδηγÝασ¯ Þτι στισ σχετικεσ πληροφορÝεσ του Àρθρου 23 παρÀγραφοσ 3 θα πρεπει να περιλαµβÀνονται, εφÞσον απαιτεÝται, λογιστικεσ πληροφορÝεσ
σχετικÀ µε τουσ ανÀντη αγωγουσ¯

(23)

Þτι πρεπει να θεσπιστουν βασικÀ κριτηρια και διαδικασÝεσ για τισ Àδειεσ τισ οποÝεσ ενδεχεται να χορηγουν τα κρÀτη µελη για την κατασκευη η τη λειτουργÝα των σχετικων εγκαταστÀσεων του εθνικου

Þτι η πρÞσβαση στο δÝκτυο θα πρεπει να εÝναι
ανοικτη συµφωνα µε την παρουσα οδηγÝα και να

(1) ΕΕ L 161 τησ 29.6.1996, σ. 147¯ απÞφαση Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την απÞφαση αριθ. 1047/97/ΕΚ (ΕΕ L 152 τησ
11.6.1997, σ. 12).

(13)

(17)
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οδηγεÝ σε επαρκεσ και, εÀν χρειÀζεται, συγκρÝσιµο
επÝπεδο ανοÝγµατοσ των αγορων στα διÀφορα κρÀτη
µελη¯ Þτι, ταυτÞχρονα, το Àνοιγµα των αγορων δεν
πρεπει να δηµιουργησει περιττη ανισορροπÝα τησ
κατÀστασησ ανταγωνισµου για τισ επιχειρησεισ διαφορετικων κρατων µελων¯
(24)

Þτι, λÞγω τησ ποικιλÝασ των διαρθρωσεων και τησ
ιδιαιτερÞτητασ των δικτυων στα κρÀτη µελη, πρεπει
να προβλεφθουν διαφορετικεσ διαδικασÝεσ πρÞσβασησ στο δÝκτυο οι οποÝεσ να λειτουργουν συµφωνα
µε αντικειµενικÀ, διαφανη και αµερÞληπτα κριτηρια¯

(25)

Þτι, προκειµενου να επιτευχθεÝ η δηµιουργÝα ανταγωνιστικησ αγορÀσ στον τοµεα του φυσικου αερÝου,
θα πρεπει να προβλεφθεÝ πρÞσβαση στα προσ τα
ανÀντη δÝκτυα αγωγων¯ Þτι απαιτεÝται ιδιαÝτερη
µεταχεÝριση Þσον αφορÀ την εν λÞγω πρÞσβαση στα
προσ τα ανÀντη δÝκτυα αγωγων, εχοντασ ιδÝωσ υπÞψη τα ειδικÀ οικονοµικÀ, τεχνικÀ και λειτουργικÀ
χαρακτηριστικÀ των δικτυων αυτων¯ Þτι η παρουσα
οδηγÝα ουδÞλωσ θÝγει τουσ εθνικουσ φορολογικουσ
κανÞνεσ¯

(26)

Þτι πρεπει να υπÀρχει διÀταξη σχετικÀ µε την εγκριση τησ κατασκευησ και τη χρησιµοποÝηση απευθεÝασ
αγωγων¯

(27)

το χρÞνο και το πεδÝο εφαρµογησ τουσ και να
χορηγουνται κατÀ διαφανη τρÞπο, υπÞ την εποπτεÝα
τησ Επιτροπησ¯
(31)

Þτι απαιτουνται ειδικεσ διατÀξεισ για αγορεσ και
επενδυσεισ σε Àλλεσ περιοχεσ οι οποÝεσ δεν εχουν
ακÞµη φθÀσει σε ανεπτυγµενο στÀδιο¯ Þτι οι παρεκκλÝσεισ για τισ αγορεσ και περιοχεσ αυτεσ θα πρεπει
να εÝναι περιορισµενεσ Þσον αφορÀ το χρÞνο και το
πεδÝο εφαρµογησ τουσ¯ Þτι, για λÞγουσ διαφÀνειασ
και οµοιοµορφÝασ, η Επιτροπη θα πρεπει να εχει
σηµαντικÞ ρÞλο στη χορηγηση των παρεκκλÝσεων
αυτων¯

(32)

Þτι η παρουσα οδηγÝα συνιστÀ περαιτερω φÀση
φιλελευθεροποÝησησ¯ Þτι εντουτοισ, ακÞµα και µετÀ
την εναρξη εφαρµογησ τησ, θα διατηρηθουν κÀποια
εµπÞδια στισ εµπορικεσ συναλλαγεσ φυσικου αερÝου
µεταξυ των κρατων µελων¯ Þτι, βÀσει τησ αποκτηθεÝσασ πεÝρασ, πρεπει να υποβληθουν προτÀσεισ για τη
βελτÝωση τησ λειτουργÝασ τησ εσωτερικησ αγορÀσ
φυσικου αερÝου¯ Þτι, συνεπωσ, η Επιτροπη πρεπει να
υποβÀλει στο ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και στο
Συµβουλιο εκθεση σχετικÀ µε την εφαρµογη τησ
παρουσασ οδηγÝασ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Þτι πρεπει να προβλεφθουν ρητρεσ διασφÀλισησ και
διαδικασÝεσ επÝλυσησ των διαφορων¯

(28)

Þτι πρεπει να αποφευγεται κÀθε κατÀχρηση δεσπÞζουσασ θεσησ η κÀθε εξοντωτικη συµπεριφορÀ¯

(29)

Þτι, λÞγω του κινδυνου ιδιαÝτερων δυσχερειων κατÀ
την προσαρµογη των δικτυων σε ορισµενα κρÀτη
µελη, πρεπει να προβλεφθουν προσωρινεσ παρεκκλÝσεισ¯

(30)

Þτι οι µακροπρÞθεσµεσ συµβÀσεισ υποχρεωτικησ
αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ αποτελουν πραγµατικÞτητα στην αγορÀ για τη διασφÀλιση του εφοδιασµου των κρατων µελων σε αεριο¯ Þτι, ειδικÞτερα, πρεπει να προβλεφθουν παρεκκλÝσεισ απÞ ορισµενεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ για τισ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου που αντιµετωπÝζουν η
ενδεχεται να αντιµετωπÝσουν σοβαρεσ οικονοµικεσ
δυσχερειεσ λÞγω των συµβατικων τουσ δεσµευσεων
υποχρεωτικησ αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ¯ Þτι
οι παρεκκλÝσεισ αυτεσ δεν θα πρεπει να υπονοµευουν το στÞχο τησ παρουσασ οδηγÝασ που εÝναι η
φιλελευθεροποÝηση τησ εσωτερικησ αγορÀσ φυσικου
αερÝου¯ Þτι οποιεσδηποτε συµβÀσεισ υποχρεωτικησ
αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ που συνÀπτονται η
ανανεωνονται µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ θα πρεπει να εÝναι προσεκτικÀ συντεταγµενεσ ουτωσ ωστε να µην παρακωλυουν το σηµαντικÞ
Àνοιγµα τησ αγορÀσ¯ Þτι, συνεπωσ, οι παρεκκλÝσεισ
αυτεσ θα πρεπει να εÝναι περιορισµενεσ Þσον αφορÀ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Íρθρο 1
Η παρουσα οδηγÝα θεσπÝζει κοινουσ κανÞνεσ για τη µεταφορÀ, τη διανοµη, την προµηθεια και την αποθηκευση του
φυσικου αερÝου και προσδιορÝζει τουσ Þρουσ σχετικÀ µε
την οργÀνωση και λειτουργÝα του τοµεα του φυσικου
αερÝου, συµπεριλαµβανοµενου του υγροποιηµενου φυσικου αερÝου (ΥΦΑ), την πρÞσβαση στην αγορÀ, την εκµετÀλλευση των δικτυων και τα κριτηρια και τισ διαδικασÝεσ
χορηγησησ αδειων µεταφορÀσ, διανοµησ, προµηθειασ και
αποθηκευσησ φυσικου αερÝου.
Íρθρο 2
Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, νοουνται ωσ:
1.

«επιχεÝρηση φυσικου αερÝου»: το φυσικÞ η νοµικÞ
πρÞσωπο που ασκεÝ τουλÀχιστον µÝα απÞ τισ ακÞλουθεσ δραστηριÞτητεσ και εÝναι υπευθυνο για τα εµπορικÀ και τεχνικÀ καθηκοντα η/και τα καθηκοντα συντηρησησ τα σχετικÀ µε τισ δραστηριÞτητεσ αυτεσ: παραγωγη, µεταφορÀ, διανοµη, προµηθεια, αγορÀ η αποθηκευση φυσικου αερÝου, συµπεριλαµβανοµενου του
ΥΦΑ¯ στον ορισµÞ αυτÞ δεν περιλαµβÀνονται οι τελικοÝ πελÀτεσ¯

L 204/4

2.

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

«προσ τα ανÀντη δÝκτυο αγωγων»: κÀθε αγωγÞσ η
δÝκτυο αγωγων που λειτουργεÝ η/και κατασκευÀζεται
ωσ µεροσ ενÞσ εργου παραγωγησ πετρελαÝου η φυσικου αερÝου, η χρησιµοποιεÝται για την παροχετευση
φυσικου αερÝου απÞ ενα η περισσÞτερα τετοια εργα
προσ ενα εργοστÀσιο η τερµατικÞ σταθµÞ επεξεργασÝασ η τελικÞ παρÀκτιο σταθµÞ εκφÞρτωσησ¯

3.

«µεταφορÀ»: η µεταφορÀ φυσικου αερÝου µεσω δικτυου αγωγων υψηλησ πÝεσησ πλην δικτυου αγωγων
προσ τα ανÀντη, µε σκοπÞ την παροχη σε πελÀτεσ¯

4.

«επιχεÝρηση µεταφορÀσ»: το φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο που ασκεÝ τη δραστηριÞτητα µεταφορÀσ¯

5.

«διανοµη»: η µεταφορÀ φυσικου αερÝου µεσω τοπικων
η περιφερειακων δικτυων αεριαγωγων µε σκοπÞ την
παρÀδοση του σε πελÀτεσ¯

6.

«επιχεÝρηση διανοµησ»: το φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο
που ασκεÝ τη δραστηριÞτητα διανοµησ¯

7.

«προµηθεια»: η παροχη η/και πωληση φυσικου
αερÝου, συµπεριλαµβανοµενου του ΥΦΑ, σε πελÀτεσ¯

8.

«επιχεÝρηση προµηθειασ»: το φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο που ασκεÝ τη δραστηριÞτητα προµηθειασ¯

9.

«εγκατÀσταση αποθηκευσησ»: η εγκατÀσταση που
χρησιµοποιεÝται για την αποθηκευση φυσικου αερÝου
η οποÝα ανηκει η/και την οποÝα εκµεταλλευεται µια
επιχεÝρηση φυσικου αερÝου, εξαιρουµενου του τµηµατοσ που χρησιµοποιεÝται για δραστηριÞτητεσ παραγωγησ¯

10. «επιχεÝρηση αποθηκευσησ»: το νοµικÞ η φυσικÞ πρÞσωπο που ασκεÝ τη δραστηριÞτητα αποθηκευσησ¯
11. «εγκατÀσταση υγροποιηµενου φυσικου αερÝου»: ο
τερµατικÞσ σταθµÞσ που χρησιµοποιεÝται για την
υγροποÝηση φυσικου αερÝου η την εκφÞρτωση, αποθηκευση και εκ νεου αεριοποÝηση ΥΦΑ¯
12. «δÝκτυο»: τα δÝκτυα µεταφορÀσ η/και διανοµησ η/και
οι εγκαταστÀσεισ ΥΦΑ που ανηκουν σε η/και που τα
εκµεταλλευεται επιχεÝρηση φυσικου αερÝου, συµπεριλαµβανοµενων των εγκαταστÀσεων για την παροχη
βοηθητικων υπηρεσιων, καθωσ και των εγκαταστÀσεων συνδεδεµενων επιχειρησεων που απαιτουνται για
την παροχη πρÞσβασησ στη µεταφορÀ και τη διανοµη¯

21.7.98

15. «ολοκληρωµενη επιχεÝρηση φυσικου αερÝου»: η επιχεÝρηση που εÝναι κÀθετα η οριζÞντια ολοκληρωµενη¯
16. «κÀθετα ολοκληρωµενη επιχεÝρηση»: η επιχεÝρηση
φυσικου αερÝου που ασκεÝ δυο η περισσÞτερεσ απÞ τισ
δραστηριÞτητεσ παραγωγησ, µεταφορÀσ, διανοµησ,
προµηθειασ η αποθηκευσησ φυσικου αερÝου¯
17. «οριζÞντια ολοκληρωµενη επιχεÝρηση»: η επιχεÝρηση
που ασκεÝ µÝα τουλÀχιστον απÞ τισ δραστηριÞτητεσ
παραγωγησ, µεταφορÀσ, διανοµησ, προµηθειασ η αποθηκευσησ φυσικου αερÝου, και µÝα δραστηριÞτητα
εκτÞσ του τοµεα του φυσικου αερÝου¯
18. «συνδεδεµενη επιχεÝρηση»: οι συνδεδεµενεσ επιχειρησεισ, κατÀ την εννοια του Àρθρου 41 τησ εβδοµησ
οδηγÝασ 83/349/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 13ησ ΙουνÝου 1983, βÀσει του Àρθρου 54 παρÀγραφοσ 3 στοιχεÝο ζ) τησ συνθηκησ, σχετικÀ µε τουσ ενοποιηµενουσ
λογαριασµουσ (1), η/και οι συγγενεÝσ επιχειρησεισ κατÀ
την εννοια του Àρθρου 33 παρÀγραφοσ 1 τησ Ýδιασ
οδηγÝασ η/και οι επιχειρησεισ που ανηκουν στουσ
Ýδιουσ µετÞχουσ¯
19. «χρηστησ δικτυου»: το φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο που
τροφοδοτεÝ το δÝκτυο η τροφοδοτεÝται απÞ αυτÞ¯
20. «πελÀτεσ»: οι πελÀτεσ χονδρικησ η οι τελικοÝ πελÀτεσ
φυσικου αερÝου και επιχειρησεισ φυσικου αερÝου που
αγορÀζουν φυσικÞ αεριο¯
21. «τελικÞσ πελÀτησ»: ο πελÀτησ που αγορÀζει φυσικÞ
αεριο για ιδÝα χρηση¯
22. «πελÀτεσ χονδρικησ»: εφÞσον τα κρÀτη µελη αναγνωρÝζουν την υπαρξη τουσ, τα φυσικÀ η νοµικÀ πρÞσωπα, τα οποÝα αγορÀζουν και πωλουν φυσικÞ αεριο
και τα οποÝα δεν ασκουν τισ δραστηριÞτητεσ µεταφορÀσ η διανοµησ εντÞσ η εκτÞσ του δικτυου στο οποÝο
εÝναι εγκατεστηµενα¯
23. «µακροπρÞθεσµοσ προγραµµατισµÞσ»: ο προγραµµατισµÞσ του εφοδιασµου και τησ µακροπρÞθεσµησ
µεταφορικησ δυναµικÞτητασ των επιχειρησεων φυσικου αερÝου, µε σκοπÞ να ικανοποιεÝται η ζητηση σε
φυσικÞ αεριο του δικτυου, να επιτυγχÀνεται η διαφοροποÝηση των πηγων και να εξασφαλÝζεται ο εφοδιασµÞσ των πελατων¯
24. «αναδυÞµενη αγορÀ»: το κρÀτοσ µελοσ στο οποÝο η
πρωτη εµπορικη προµηθεια τησ πρωτησ µακροχρÞνιασ
συµβασησ του για την προµηθεια φυσικου αερÝου
πραγµατοποιηθηκε εντÞσ των τελευταÝων δεκα ετων¯

13. «διασυνδεδεµενο δÝκτυο»: δÝκτυο αποτελουµενο απÞ
αριθµÞ δικτυων που συνδεονται µεταξυ τουσ¯

25. «ασφÀλεια»: τÞσο η ασφÀλεια τησ προµηθειασ και του
εφοδιασµου Þσο και η τεχνικη ασφÀλεια.

14. «απευθεÝασ αγωγÞσ»: αγωγÞσ φυσικου αερÝου συµπληρωµατικÞσ του διασυνδεδεµενου δικτυου¯

(1) ΕΕ L 193 τησ 18.7.1983, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Íρθρο 3
1. Τα κρÀτη µελη, βÀσει τησ θεσµικησ τουσ οργÀνωσησ και
τηρουµενησ τησ αρχησ τησ επικουρικÞτητασ, µεριµνουν
ωστε, µε την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 2, η εκµετÀλλευση των επιχειρησεων φυσικου αερÝου να διενεργεÝται
συµφωνα µε τισ αρχεσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, µε σκοπÞ την
επÝτευξη µιασ ανταγωνιστικησ αγορÀσ φυσικου αερÝου, και
δεν εφαρµÞζουν διακρÝσεισ µεταξυ αυτων των επιχειρησεων Þσον αφορÀ τα δικαιωµατα η τισ υποχρεωσεισ τουσ.
2. Τηρωντασ πληρωσ τισ οικεÝεσ διατÀξεισ τησ συνθηκησ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 90, τα κρÀτη µελη µπορουν να επιβÀλλουν στισ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου υποχρεωσεισ παροχησ υπηρεσιων κοινησ ωφελειασ προσ το γενικÞτερο οικονοµικÞ συµφερον, οι οποÝεσ µπορουν να αφορουν την
ασφÀλεια, συµπεριλαµβανοµενησ τησ ασφÀλειασ εφοδιασµου, την τακτικη παροχη, την ποιÞτητα και τισ τιµεσ,
καθωσ και την προστασÝα του περιβÀλλοντοσ. Οι υποχρεωσεισ αυτεσ πρεπει να ορÝζονται σαφωσ, να εÝναι διαφανεÝσ,
αµερÞληπτεσ και ελεγξιµεσ¯ οι εν λÞγω υποχρεωσεισ, καθωσ
και οι ενδεχÞµενεσ αναθεωρησεισ τουσ, δηµοσιευονται και
κοινοποιουνται αµελλητÝ απÞ τα κρÀτη µελη στην Επιτροπη. Ωσ µεσο για την υλοποÝηση των υποχρεωσεων παροχησ
υπηρεσιων κοινησ ωφελειασ Þσον αφορÀ την ασφÀλεια
εφοδιασµου, Þσα κρÀτη µελη το επιθυµουν µπορουν να
εφαρµÞσουν µακροπρÞθεσµο προγραµµατισµÞ, λαµβÀνοντασ υπÞψη τη δυνατÞτητα τρÝτων να επιδιωξουν πρÞσβαση στο δÝκτυο.
3. Τα κρÀτη µελη µπορουν να µην εφαρµÞσουν τισ διατÀξεισ του Àρθρου 4 Þσον αφορÀ τη διανοµη, εφÞσον η
εφαρµογη τουσ θα παρεµπÞδιζε, απÞ νοµικη η πραγµατικη
Àποψη, την εκπληρωση των υποχρεωσεων που επιβÀλλονται στισ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου προσ το κοινÞ οικονοµικÞ συµφερον, και στο µετρο που η ανÀπτυξη των
συναλλαγων δεν θα επηρεαζÞταν σε βαθµÞ αντÝθετο µε τα
συµφεροντα τησ ΚοινÞτητασ. Τα συµφεροντα τησ ΚοινÞτητασ περιλαµβÀνουν, µεταξυ Àλλων, τον ανταγωνισµÞ Þσον
αφορÀ τουσ επιλεξιµουσ πελÀτεσ συµφωνα µε την παρουσα
οδηγÝα και το Àρθρο 90 τησ συνθηκησ.

Íρθρο 4
1. ΟσÀκισ απαιτεÝται Àδεια (π.χ. ειδικη Àδεια, συναÝνεση,
εκχωρηση, συγκατÀθεση η εγκριση) για την κατασκευη η
την εκµετÀλλευση εγκαταστÀσεων φυσικου αερÝου, τα κρÀτη µελη η η αρµÞδια αρχη την οποÝα ορÝζουν, χορηγουν
Àδειεσ κατασκευησ η/και εκµετÀλλευσησ τετοιων εγκαταστÀσεων, αγωγων και συναφων εξοπλισµων στο εδαφÞσ
τουσ, συµφωνα µε τισ παραγρÀφουσ 2 εωσ 4. Τα κρÀτη
µελη η η υπ’ αυτων οριζοµενη αρµÞδια αρχη δυνανται
επÝσησ να χορηγουν Àδειεσ στην Ýδια βÀση για την προµηθεια φυσικου αερÝου, µεταξυ Àλλων και σε πελÀτεσ χονδρικησ.
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2. Ùταν εφαρµÞζουν συστηµα χορηγησησ αδειων, τα κρÀτη µελη καθορÝζουν αντικειµενικÀ και αµερÞληπτα κριτηρια τα οποÝα πρεπει να πληροÝ η επιχεÝρηση που ζητÀ
Àδεια κατασκευησ η/και εκµετÀλλευσησ εγκαταστÀσεων
φυσικου αερÝου, η Àδεια προµηθειασ φυσικου αερÝου. Τα
αµερÞληπτα κριτηρια και διαδικασÝεσ για τη χορηγηση
αδειων δηµοσιοποιουνται.
3. Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν την αντικειµενικÞτητα
και την αµεροληψÝα των λÞγων απÞρριψησ µιασ αÝτησησ
για χορηγηση Àδειασ, καθωσ και τη γνωστοποÝηση τουσ
στον αιτουντα. Οι λÞγοι απÞρριψησ διαβιβÀζονται στην
Επιτροπη προσ ενηµερωση τησ. Τα κρÀτη µελη θεσπÝζουν
διαδικασÝα που παρεχει στον αιτουντα τη δυνατÞτητα
προσφυγησ κατÀ τησ απÞρριψησ τησ αÝτησησ.
4. Για την ανÀπτυξη νεοεφοδιαζÞµενων περιοχων και για
την εν γενει αποτελεσµατικη λειτουργÝα, µε την επιφυλαξη
του Àρθρου 20, τα κρÀτη µελη δυνανται να αρνουνται τη
χορηγηση και Àλλησ Àδειασ για κατασκευη και εκµετÀλλευση δικτυων αγωγων διανοµησ σε οποιαδηποτε συγκεκριµενη περιοχη εφÞσον εχουν ηδη κατασκευασθεÝ η προβλεπεται να κατασκευασθουν εκεÝ τετοια δÝκτυα αγωγων και
εφÞσον η υπÀρχουσα προβλεπÞµενη µεταφορικη δυναµικÞτησ δεν εχει κορεσθεÝ.

Íρθρο 5
Τα κρÀτη µελη µεριµνουν για την εκπÞνηση και τη δηµοσÝευση τεχνικων κανÞνων που ορÝζουν τισ ελÀχιστεσ απαιτησεισ τεχνικου σχεδιασµου και λειτουργÝασ για τη συνδεση
µε το δÝκτυο εγκαταστÀσεων ΥΦΑ, εγκαταστÀσεων αποθηκευσησ, Àλλων δικτυων µεταφορÀσ η διανοµησ και απευθεÝασ αγωγων. Οι κανÞνεσ αυτοÝ πρεπει να εξασφαλÝζουν
τη διαλειτουργικÞτητα των δικτυων και να εÝναι αντικειµενικοÝ και αµερÞληπτοι. Κοινοποιουνται στην Επιτροπη,
συµφωνα µε το Àρθρο 8 τησ οδηγÝασ 83/189/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 28ησ ΜαρτÝου 1983, περÝ του καθορισµου
τησ διαδικασÝασ για την παροχη πληροφοριων στον τοµεα
των τεχνικων προτυπων και κανÞνων (1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Íρθρο 6
Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα ωστε οι
επιχειρησεισ µεταφορÀσ, αποθηκευσησ και ΥΦΑ να τηρουν
τα Àρθρα 7 και 8.
(1) ΕΕ L 109 τησ 26.4.1983, σ. 8¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/139/ΕΚ (ΕΕ L 32 τησ 10.2.1996,
σ. 31).
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Íρθρο 7

Íρθρο 10

1. Η επιχεÝρηση µεταφορÀσ, αποθηκευσησ η/και ΥΦΑ
εκµεταλλευεται, συντηρεÝ και αναπτυσσει, υπÞ οικονοµικωσ
αποδεκτεσ συνθηκεσ, ασφαλεÝσ, αξιÞπιστεσ και αποτελεσµατικεσ εγκαταστÀσεισ µεταφορÀσ, αποθηκευσησ και
υγροποιηµενου φυσικου αερÝου, λαµβÀνοντασ τη δεουσα
µεριµνα για το περιβÀλλον.

1. ΚÀθε επιχεÝρηση διανοµησ εκµεταλλευεται, συντηρεÝ
και αναπτυσσει υπÞ οικονοµικωσ αποδεκτεσ συνθηκεσ ενα
ασφαλεσ, αξιÞπιστο και αποτελεσµατικÞ δÝκτυο, λαµβÀνοντασ τη δεουσα µεριµνα για το περιβÀλλον.

2. Σε κÀθε περÝπτωση, η επιχεÝρηση µεταφορÀσ, αποθηκευσησ η/και ΥΦΑ οφεÝλει να αποφευγει κÀθε διÀκριση
µεταξυ των χρηστων του δικτυου η των κατηγοριων χρηστων του δικτυου, ιδÝωσ υπερ των συνδεδεµενων τησ επιχειρησεων.
3. Η επιχεÝρηση µεταφορÀσ, αποθηκευσησ η/και και υγροποιηµενου φυσικου αερÝου παρεχει σε κÀθε Àλλη επιχεÝρηση µεταφορÀσ, σε κÀθε Àλλη επιχεÝρηση αποθηκευσησ
η/και σε κÀθε Àλλη επιχεÝρηση διανοµησ επαρκεÝσ πληροφορÝεσ προκειµενου να εξασφαλÝζεται Þτι η µεταφορÀ και
η αποθηκευση του φυσικου αερÝου θα µπορεÝ να πραγµατοποιεÝται κατÀ τρÞπο συµβατÞ µε την ασφαλη και αποτελεσµατικη λειτουργÝα του διασυνδεδεµενου δικτυου.

2. Εν πÀση περιπτωσει, η επιχεÝρηση διανοµησ οφεÝλει να
αποφευγει κÀθε διÀκριση µεταξυ χρηστων η κατηγοριων
χρηστων του δικτυου, ιδÝωσ υπερ των συνδεδεµενων τησ
επιχειρησεων.
3. ΚÀθε επιχεÝρηση διανοµησ παρεχει σε κÀθε Àλλη επιχεÝρηση διανοµησ η/και σε κÀθε Àλλη επιχεÝρηση µεταφορÀσ
η/και σε κÀθε Àλλη επιχεÝρηση αποθηκευσησ, επαρκεÝσ
πληροφορÝεσ προκειµενου να εξασφαλÝζεται Þτι η µεταφορÀ του αερÝου θα διενεργεÝται κατÀ τρÞπο συµβατÞ µε την
ασφαλη και αποτελεσµατικη λειτουργÝα του διασυνδεδεµενου δικτυου.
Íρθρο 11

Íρθρο 8

1. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 12 η οποιασδηποτε
Àλλησ νοµικησ υποχρεωσησ για κοινοποÝηση πληροφοριων,
η επιχεÝρηση διανοµησ τηρεÝ το απÞρρητο των εµπορικωσ
ευαÝσθητων πληροφοριων οι οποÝεσ περιεχονται σε γνωση
τησ κατÀ την εκτελεση των εργασιων τησ.

1. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 12 η οποιασδηποτε
Àλλησ νοµικησ υποχρεωσησ για κοινοποÝηση πληροφοριων,
η επιχεÝρηση µεταφορÀσ, αποθηκευσησ η/και ΥΦΑ τηρεÝ το
απÞρρητο των εµπορικωσ ευαÝσθητων πληροφοριων οι
οποÝεσ περιερχονται σε γνωση τησ κατÀ την εκτελεση των
εργασιων τησ.

2. ΚατÀ την αγορÀ η την πωληση φυσικου αερÝου απÞ
επιχειρησεισ διανοµησ η απÞ συνδεδεµενεσ επιχειρησεισ, οι
επιχειρησεισ διανοµησ δεν καταχρωνται των εµπορικωσ
ευαÝσθητων πληροφοριων που λαµβÀνουν απÞ τρÝτουσ
κατÀ την παροχη η τη διαπραγµÀτευση παροχησ πρÞσβασησ στο δÝκτυο.

2. ΚατÀ την αγορÀ η την πωληση φυσικου αερÝου απÞ την
επιχεÝρηση µεταφορÀσ η απÞ συνδεδεµενη επιχεÝρηση, οι
επιχειρησεισ µεταφορÀσ δεν καταχρωνται των εµπορικωσ
ευαÝσθητων πληροφοριων που λαµβÀνουν απÞ τρÝτουσ
κατÀ την παροχη η τη διαπραγµÀτευση παροχησ πρÞσβασησ στο δÝκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Íρθρο 9
1. Τα κρÀτη µελη µεριµνουν ωστε οι επιχειρησεισ διανοµησ
να ενεργουν συµφωνα µε τα Àρθρα 10 και 11.
2. Τα κρÀτη µελη µπορουν να υποχρεωσουν τισ επιχειρησεισ διανοµησ η/και τισ επιχειρησεισ προµηθειασ να εφοδιÀζουν πελÀτεσ ευρισκοµενουσ σε µια δεδοµενη ζωνη η
ορισµενη κατηγορÝα η και τα δυο. Το τιµολÞγιο αυτων των
προµηθειων µπορεÝ να ρυθµισθεÝ προκειµενου, για παρÀδειγµα, να διασφαλÝζεται η Ýση µεταχεÝριση των συγκεκριµενων πελατων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Íρθρο 12
Τα κρÀτη µελη, η κÀθε οριζοµενη υπ’ αυτων αρµÞδια
αρχη, συµπεριλαµβανοµενων των αρµÞδιων για την
επÝλυση των διαφορων αρχων κατ’ Àρθρο 21 παρÀγραφοσ
2 και Àρθρο 23 παρÀγραφοσ 3, εχουν δικαÝωµα πρÞσβασησ
στουσ λογαριασµουσ των επιχειρησεων φυσικου αερÝου
κατ’ Àρθρο 13, τουσ οποÝουσ χρειÀζεται να ελεγξουν κατÀ
την εκτελεση των καθηκÞντων τουσ. Τα κρÀτη µελη και η
οριζÞµενη υπ’ αυτων αρµÞδια αρχη, συµπεριλαµβανοµενων των αρµÞδιων για την επÝλυση των διαφορων αρχων,
διαφυλÀσσουν το απÞρρητο των εµπορικωσ ευαÝσθητων
πληροφοριων. Τα κρÀτη µελη µπορουν να θεσπÝζουν εξαιρεσεισ απÞ την αρχη τησ εµπιστευτικÞτητασ εφÞσον τουτο
εÝναι αναγκαÝο για την εκτελεση των καθηκÞντων τουσ.
Íρθρο 13
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα για να
εξασφαλÝσουν Þτι οι λογαριασµοÝ των επιχειρησεων φυσικου αερÝου θα τηρουνται συµφωνα µε τισ παραγρÀφουσ 2
εωσ 5 του παρÞντοσ Àρθρου.
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2. ΑνεξÀρτητα απÞ το ιδιοκτησιακÞ τουσ καθεστωσ η τη
νοµικη µορφη τουσ, οι επιχειρησεισ φυσικου αερÝου καταρτÝζουν, υποβÀλλουν προσ ελεγχο και δηµοσιευουν τουσ
ετησιουσ λογαριασµουσ τουσ συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ του
εθνικου δικαÝου περÝ ετησÝων λογαριασµων των κεφαλαιουχικων εταιρειων οι οποÝοι εχουν θεσπισθεÝ µε την τεταρτη οδηγÝα 78/660/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 25ησ ΙουλÝου
1978, βασιζÞµενη στο Àρθρο 54 παρÀγραφοσ 3 στοιχεÝο ζ)
τησ συνθηκησ περÝ των ετησÝων λογαριασµων εταιρειων
ορισµενων µορφων (1).

Οι επιχειρησεισ που δεν υποχρεουνται απÞ το νÞµο να
δηµοσιευουν τουσ ετησιουσ λογαριασµουσ τουσ οφεÝλουν
να τηρουν στην εδρα τουσ αντÝγραφα στη διÀθεση του
κοινου.

3. Οι ολοκληρωµενεσ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου τηρουν,
στα εσωτερικÀ λογιστικÀ τουσ, χωριστουσ λογαριασµουσ
για τισ δραστηριÞτητεσ µεταφορÀσ, διανοµησ και αποθηκευσησ φυσικου αερÝου, και, ανÀλογα µε την περÝπτωση,
ενοποιηµενουσ λογαριασµουσ για τισ δραστηριÞτητεσ εκτÞσ
του τοµεα του φυσικου αερÝου, Þπωσ ακριβωσ θα επρατταν
εÀν οι εν λÞγω δραστηριÞτητεσ ασκουνταν απÞ διαφορετικεσ επιχειρησεισ, προκειµενου να αποφευγονται οι διακρÝσεισ, οι διασταυρουµενεσ επιδοτησεισ και οι στρεβλωσεισ
του ανταγωνισµου. Οι εσωτερικοÝ αυτοÝ λογαριασµοÝ περιλαµβÀνουν ισολογισµÞ και λογαριασµÞ αποτελεσµÀτων
χρησεωσ για κÀθε δραστηριÞτητα.

Ùπου εφαρµÞζεται το Àρθρο 16 και η πρÞσβαση στο
δÝκτυο βασÝζεται σε ενιαÝα επιβÀρυνση τÞσο για τη µεταφορÀ Þσο και για τη διανοµη, οι λογαριασµοÝ µεταφορÀσ
και διανοµησ εÝναι δυνατÞν να συνδυÀζονται.

4. Οι επιχειρησεισ διευκρινÝζουν, στα εσωτερικÀ τουσ
λογιστικÀ, τουσ κανÞνεσ κατανοµησ του ενεργητικου και
παθητικου και των δαπανων και εσÞδων, καθωσ και τουσ
κανÞνεσ απÞσβεσησ, µε την επιφυλαξη των εφαρµοζοµενων
σε εθνικÞ επÝπεδο κανÞνων περÝ λογιστικησ, τουσ οποÝουσ
εφαρµÞζουν για την κατÀρτιση των χωριστων λογαριασµων που αναφερονται στην παρÀγραφο 3. Οι κανÞνεσ
αυτοÝ µπορουν να τροποποιουνται µÞνο σε εξαιρετικεσ
περιπτωσεισ. Οι τροποποιησεισ πρεπει να επισηµαÝνονται
και να αιτιολογουνται δεÞντωσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Íρθρο 14
Για την οργÀνωση τησ πρÞσβασησ στο δÝκτυο, τα κρÀτη
µελη µπορουν να επιλεξουν µÝα η και τισ δυο διαδικασÝεσ
των Àρθρων 15 και 16. Η διαχεÝριση αυτων των διαδικασιων γÝνεται συµφωνα µε αντικειµενικÀ, διαφανη και αµερÞληπτα κριτηρια.
Íρθρο 15
1. Στην περÝπτωση πρÞσβασησ στο δÝκτυο κατÞπιν διαπραγµατευσεων, τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα
µετρα ωστε οι επιχειρησεισ φυσικου αερÝου και οι επιλεξιµοι πελÀτεσ, εντÞσ και εκτÞσ του εδÀφουσ που καλυπτεται
απÞ το διασυνδεδεµενο δÝκτυο, να εÝναι σε θεση να διαπραγµατευονται την πρÞσβαση στο δÝκτυο ωστε να συνÀπτουν µεταξυ τουσ συµβÀσεισ προµηθειων βÀσει εθελοντικων εµπορικων συµφωνιων. Τα µερη οφεÝλουν να διαπραγµατευονται καλοπÝστωσ την πρÞσβαση στο δÝκτυο.
2. Οι συµβÀσεισ για την πρÞσβαση στο δÝκτυο αποτελουν
αντικεÝµενο διαπραγµÀτευσησ µε τισ εκÀστοτε επιχειρησεισ
φυσικου αερÝου. Τα κρÀτη µελη απαιτουν απÞ τισ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου να δηµοσιευουν τουσ κυριουσ εµπορικουσ Þρουσ χρησησ του δικτυου εντÞσ του πρωτου ετουσ
µετÀ την εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ και εν συνεχεÝα
κÀθε χρÞνο.
Íρθρο 16
Τα κρÀτη µελη τα οποÝα επιλεγουν διαδικασÝα ρυθµιζÞµενησ πρÞσβασησ στο δÝκτυο λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα
ωστε να παρεχουν στισ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου και
στουσ επιλεξιµουσ πελÀτεσ εντÞσ και εκτÞσ του εδÀφουσ
που καλυπτεται απÞ το διασυνδεδεµενο δÝκτυο, δικαÝωµα
πρÞσβασησ στο δÝκτυο, βÀσει δηµοσιευÞµενων τιµολογÝων
η/και Àλλων Þρων και υποχρεωσεων χρησησ του δικτυου
αυτου. ΑυτÞ το δικαÝωµα πρÞσβασησ των επιλεξιµων πελατων µπορεÝ να εξασφαλÝζεται δÝδοντÀσ τουσ τη δυνατÞτητα
να συνÀπτουν συµβÀσεισ προµηθειασ µε ανταγωνιστικεσ
επιχειρησεισ φυσικου αερÝου διαφορετικεσ απÞ τον ιδιοκτητη η/και το φορεα εκµετÀλλευσησ του δικτυου η µια συνδεδεµενη επιχεÝρηση.
Íρθρο 17

5. Οι ετησιοι λογαριασµοÝ παραθετουν, σε παρÀρτηµα, τισ
σηµαντικεσ πρÀξεισ που εχουν πραγµατοποιηθεÝ µε συγγενικεσ επιχειρησεισ.

(1) ΕΕ L 222 τησ 14.8.1978, σ. 11¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 94/8/ΕΚ (ΕΕ L 82 τησ 25.3.1994,
σ. 33).

1. Οι επιχειρησεισ φυσικου αερÝου µπορουν να απαγορευσουν την πρÞσβαση στο δÝκτυο λÞγω ελλειψησ χωρητικÞτητασ, η Þταν η πρÞσβαση στο δÝκτυο θα τισ εµπÞδιζε να
εκπληρωσουν τισ υποχρεωσεισ παροχησ υπηρεσιων κοινησ
ωφελεÝασ που αναφερονται στο Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 2,
και οι οποÝεσ τουσ εχουν ανατεθεÝ η λÞγω σοβαρων οικονοµικων και χρηµατοπιστωτικων δυσχερειων στο πλαÝσιο
συµβÀσεων υποχρεωτικησ αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ, λαµβÀνοντασ υπÞψη τα κριτηρια και τισ διαδικασÝεσ
του Àρθρου 25 και την εναλλακτικη λυση που επιλεγει το
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κρÀτοσ µελοσ συµφωνα µε την παρÀγραφο 1 του ιδÝου
Àρθρου. Η απαγÞρευση αιτιολογεÝται δεÞντωσ.
2. Τα κρÀτη µελη δυνανται να λÀβουν τα αναγκαÝα µετρα
προκειµενου να εξασφαλÝσουν Þτι η επιχεÝρηση φυσικου
αερÝου που απαγορευει την πρÞσβαση στο δÝκτυο λÞγω
ελλειψησ χωρητικÞτητασ η λÞγω ελλειψησ διασυνδεσησ θα
προβεÝ στισ αναγκαÝεσ βελτιωσεισ, Þταν αυτÞ εÝναι οικονοµικωσ εφικτÞ η Þταν ενασ δυνητικÞσ πελÀτησ εÝναι διατεθειµενοσ να πληρωσει γι’ αυτεσ. Σε περιπτωσεισ κατÀ τισ
οποÝεσ τα κρÀτη µελη εφαρµÞζουν την παρÀγραφο 4 του
Àρθρου 4, τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα µετρα αυτÀ.
Íρθρο 18
1. Τα κρÀτη µελη ορÝζουν τουσ επιλεξιµουσ πελÀτεσ, δηλαδη τουσ εντÞσ του εδÀφουσ τουσ πελÀτεσ, οι οποÝοι εχουν
τη νοµικη ικανÞτητα να συνÀπτουν συµβÀσεισ στον τοµεα
του φυσικου αερÝου η να αγορÀζουν φυσικÞ αεριο συµφωνα µε τα Àρθρα 15 και 16. Ùλοι οι πελÀτεσ που αναφερονται στην παρÀγραφο 2 του παρÞντοσ Àρθρου πρεπει να
ανηκουν στην κατηγορÝα αυτη.
2. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα για να
εξασφαλÝσουν Þτι τουλÀχιστον οι ακÞλουθοι πελÀτεσ θα
ορισθουν ωσ επιλεξιµοι:
— οι επιχειρησεισ οι οποÝεσ χρησιµοποιουν φυσικÞ αεριο
για την παραγωγη ηλεκτρικησ ενεργειασ, ανεξÀρτητα
απÞ το επÝπεδο ετησιασ κατανÀλωσησ τουσ¯ προκειµενου Þµωσ να διασφαλÝσουν την ισορροπÝα τησ αγορÀσ
ηλεκτρικησ ενεργειασ, τα κρÀτη µελη δυνανται να
καθορÝσουν Þριο, το οποÝο δεν θα υπερβαÝνει το επÝπεδο που προβλεπεται για τουσ Àλλουσ τελικουσ πελÀτεσ,
για την επιλεξιµÞτητα των παραγωγων συνδυασµενησ
θερµÞτητασ και ηλεκτρικησ ενεργειασ. Τα Þρια αυτÀ
κοινοποιουνται στην Επιτροπη,
— Àλλοι τελικοÝ πελÀτεσ που καταναλωνουν Àνω των 25
εκατοµµυρÝων κυβικων µετρων φυσικου αερÝου ετησÝωσ ανÀ τÞπο κατανÀλωσησ.
3. Τα κρÀτη µελη µεριµνουν ωστε ο ορισµÞσ των επιλεξιµων πελατων που αναφερονται στην παρÀγραφο 1 να
οδηγησει σε Àνοιγµα τησ αγορÀσ Ýσο τουλÀχιστον προσ
20% τησ συνολικησ ετησιασ κατανÀλωσησ στην εθνικη
αγορÀ φυσικου αερÝου.
4. Το αναφερÞµενο στην παρÀγραφο 3 ποσοστÞ αυξÀνεται στο 28% τησ συνολικησ ετησιασ κατανÀλωσησ στην
εθνικη αγορÀ φυσικου αερÝου πεντε ετη µετÀ την εναρξη
ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ και στο 33 % αυτησ δεκα ετη
µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ.
5. ΕÀν ο ορισµÞσ των επιλεξιµων πελατων, Þπωσ αναφερεται στην παρÀγραφο 1, επιφερει Àνοιγµα τησ αγορÀσ
µεγαλυτερο του 30 % τησ συνολικησ ετησιασ κατανÀλωσησ
στην εθνικη αγορÀ φυσικου αερÝου, το ενδιαφερÞµενο
κρÀτοσ µελοσ δυναται να τροποποιησει τον ορισµÞ ωστε το
Àνοιγµα να µειωθεÝ σε επÝπεδο Þχι χαµηλÞτερο του 30 %
τησ συνολικησ ετησιασ κατανÀλωσησ στην εθνικη αγορÀ
φυσικου αερÝου. Τα κρÀτη µελη τροποποιουν τον ορισµÞ
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κατÀ τρÞπο ισορροπηµενο, που να µη συνεπÀγεται συγκεκριµενα µειονεκτηµατα για ορισµενουσ τυπουσ η κατηγορÝεσ επιλεξιµων πελατων, αλλÀ που να λαµβÀνει υπÞψη τισ
υφιστÀµενεσ διαρθρωσεισ τησ αγορÀσ.

6. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα ακÞλουθα µετρα ωστε το
Àνοιγµα τησ αγορÀσ τουσ στον τοµεα του φυσικου αερÝου
να αυξÀνεται προοδευτικÀ επÝ διÀστηµα δεκα ετων:
— το κατωτατο Þριο που ορÝζεται στην παρÀγραφο 2
δευτερο εδÀφιο για τουσ επιλεξιµουσ πελÀτεσ, εκτÞσ
των επιχειρησεων που χρησιµοποιουν φυσικÞ αεριο για
την παραγωγη ηλεκτρικησ ενεργειασ, µειωνεται σε 15
εκατοµµυρια κυβικÀ µετρα ετησÝωσ ανÀ τÞπο κατανÀλωσησ πεντε ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, και σε 5 εκατοµµυρια κυβικÀ µετρα ετησÝωσ
ανÀ τÞπο κατανÀλωσησ δεκα ετη µετα την εναρξη
ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ,
— το ποσοστÞ που αναφερεται στην παρÀγραφο 5 αυξÀνεται σε 38 % τησ συνολικησ ετησιασ κατανÀλωσησ στην
εθνικη αγορÀ φυσικου αερÝου πεντε ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ και σε 43 % δεκα ετη
µετα την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.

7. Ùσον αφορÀ τισ αναδυÞµενεσ αγορεσ, το βαθµιαÝο
Àνοιγµα τησ αγορÀσ που προβλεπεται απÞ το παρÞν Àρθρο
αρχÝζει να εφαρµÞζεται απÞ τη ληξη τησ παρεκκλισησ κατ’
Àρθρο 26 παρÀγραφοσ 2.

8. Οι επιχειρησεισ διανοµησ, εÀν δεν εχουν ηδη χαρακτηρισθεÝ ωσ επιλεξιµοι πελÀτεσ δυνÀµει τησ παραγρÀφου 1,
εχουν την νοµικη ικανÞτητα να συνÀπτουν συµβÀσεισ για
φυσικÞ αεριο συµφωνα µε τα Àρθρα 15 και 16 για την
ποσÞτητα φυσικου αερÝου την οποÝα καταναλωνουν οι
πελÀτεσ τουσ που εχουν οριστεÝ ωσ επιλεξιµοι εντÞσ του
δικτυου διανοµησ τουσ, προκειµενου να προµηθευουν τουσ
πελÀτεσ αυτουσ.

9. Τα κρÀτη µελη δηµοσιευουν τα κριτηρια για τον καθορισµÞ των επιλεξιµων πελατων οι οποÝοι αναφερονται στην
παρÀγραφο 1 εωσ τισ 31 ΙανουαρÝου εκÀστου ετουσ. Οι
πληροφορÝεσ αυτεσ και κÀθε Àλλη κατÀλληλη πληροφορÝα
που αιτιολογεÝ το Àνοιγµα τησ αγορÀσ συµφωνα µε το
παρÞν Àρθρο, αποστελλονται στην Επιτροπη προσ δηµοσÝευση στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων. Η Επιτροπη δυναται να ζητÀ απÞ κρÀτοσ µελοσ
τροποποÝηση των προδιαγραφων του, εφÞσον αυτεσ παρακωλυουν την ορθη εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ Þσον
αφορÀ την οµαλη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ φυσικου αερÝου. ΕÀν το οικεÝο κρÀτοσ µελοσ δεν συµµορφωθεÝ
εντÞσ τριων µηνων, λαµβÀνεται τελικη απÞφαση συµφωνα
µε τη διαδικασÝα I του Àρθρου 2 τησ απÞφασησ 87/373/
ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 13ησ ΙουλÝου 1987, για τον
καθορισµÞ των Þρων Àσκησησ των εκτελεστικων αρµοδιοτητων που ανατÝθενται στην Επιτροπη (1).
(1) ΕΕ L 197 τησ 18.7.1987, σ. 33.
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Íρθρο 19

Íρθρο 21

1. Προκειµενου να αποφευχθουν ανισορροπÝεσ στο Àνοιγµα των αγορων φυσικου αερÝου κατÀ την περÝοδο που
προβλεπεται στο Àρθρο 28:

1. Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι τα ενδιαφερÞµενα
µερη διαπραγµατευονται την πρÞσβαση στο δÝκτυο καλÞπιστα χωρÝσ να καταχρωνται τη διαπραγµατευτικη τουσ
θεση για να εµποδÝσουν την αÝσια εκβαση των διαπραγµατευσεων.

α) δεν µπορουν να απαγορευθουν οι συµβÀσεισ για την
προµηθεια φυσικου αερÝου δυνÀµει των Àρθρων 15, 16
και 17 µε επιλεξιµο πελÀτη στο δÝκτυο Àλλου κρÀτουσ
µελουσ αν ο πελÀτησ αυτÞσ θεωρεÝται επιλεξιµοσ σε
αµφÞτερα τα συγκεκριµενα δÝκτυα¯
β) αν η διεξαγωγη των συναλλαγων που περιγρÀφονται
στο στοιχεÝο α) δεν γÝνει δεκτη διÞτι ο πελÀτησ εÝναι
επιλεξιµοσ σε ενα µÞνο απÞ τα δυο δÝκτυα, η Επιτροπη
µπορεÝ, λαµβÀνοντασ υπÞψη την κατÀσταση τησ αγορÀσ και το κοινÞ συµφερον, να υποχρεωσει το αρνουµενο µεροσ να εκτελεσει την αιτουµενη προµηθεια
φυσικου αερÝου µετÀ απÞ αÝτηµα του κρÀτουσ µελουσ
στο οποÝο ευρÝσκεται ο επιλεξιµοσ πελÀτησ.
2. Εκ παραλληλου µε τη διαδικασÝα και το χρονοδιÀγραµµα που προβλεπονται στο Àρθρο 28, και πριν απÞ την
πÀροδο του µισου διαστηµατοσ που προβλεπεται στο Ýδιο
Àρθρο, η Επιτροπη επανεξετÀζει την εφαρµογη του στοιχεÝου β) τησ παραγρÀφου 1 του παρÞντοσ Àρθρου βÀσει
των εξελÝξεων τησ αγορÀσ και λαµβÀνοντασ υπÞψη το
κοινÞ συµφερον. ΒÀσει τησ πεÝρασ που εχει αποκτηθεÝ, η
Επιτροπη αξιολογεÝ την κατÀσταση και υποβÀλλει εκθεση
για ενδεχÞµενεσ ανισορροπÝεσ στο Àνοιγµα των αγορων
φυσικου αερÝου Þσον αφορÀ την παρÀγραφο 1 στοιχεÝο
β).

Íρθρο 20
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα ωστε:
— οι εγκατεστηµενεσ στο εδαφÞσ τουσ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου να µπορουν να εφοδιÀζουν µε απευθεÝασ
αγωγÞ τουσ πελÀτεσ που περιγρÀφονται στο Àρθρο 18
τησ παρουσασ οδηγÝασ,
— κÀθε τετοιοσ επιλεξιµοσ πελÀτησ εντÞσ του εδÀφουσ
τουσ να µπορεÝ να εφοδιÀζεται απÞ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου µε απευθεÝασ αγωγÞ.
2. Ùταν η κατασκευη η εκµετÀλλευση απευθεÝασ αγωγων
απαιτεÝ Àδεια (π.χ. ειδικη Àδεια, συναÝνεση, εκχωρηση,
συγκατÀθεση η εγκριση), τα κρÀτη µελη η οι υπ’ αυτων
οριζÞµενεσ αρµÞδιεσ αρχεσ καθορÝζουν τα κριτηρια για τη
χορηγηση αδειων κατασκευησ η εκµετÀλλευσησ απευθεÝασ
αγωγων στο εδαφÞσ τουσ. Τα κριτηρια αυτÀ πρεπει να
εÝναι αντικειµενικÀ, διαφανη και αµερÞληπτα.
3. Τα κρÀτη µελη µπορουν να θετουν ωσ προυMπÞθεση για
τη χορηγηση Àδειασ κατασκευησ απευθεÝασ αγωγου εÝτε
την απαγÞρευση πρÞσβασησ στα δÝκτυα βÀσει του Àρθρου
17, εÝτε την κÝνηση διαδικασÝασ επÝλυσησ διαφορων δυνÀµει του Àρθρου 21.

2. Τα κρÀτη µελη ορÝζουν αρµÞδια αρχη, ανεξÀρτητη απÞ
τα συµβαλλÞµενα µερη, για την ταχεÝα επÝλυση διαφορων
περÝ τισ εν λÞγω διαπραγµατευσεισ. Η αρχη αυτη επιλυει
ειδικÞτερα τισ διαφορεσ που αφορουν διαπραγµατευσεισ
και απαγÞρευση πρÞσβασησ εντÞσ του πεδÝου εφαρµογησ
τησ παρουσασ οδηγÝασ. Η αρµÞδια αρχη υποβÀλλει τα
συµπερÀσµατÀ τησ το ταχυτερο η εÀν εÝναι εφικτÞ, εντÞσ
δωδεκα εβδοµÀδων απÞ την ηµεροµηνÝα τησ σχετικησ
προσφυγησ. Η προσφυγη στην αρχη αυτη γÝνεται µε την
επιφυλαξη τησ Àσκησησ των δικαιωµÀτων προσφυγησ
δυνÀµει τησ κοινοτικησ νοµοθεσÝασ.
3. Σε περÝπτωση διασυνοριακων διαφορων, αρµÞδια για
την επÝλυση τησ διαφορÀσ εÝναι η αρχη επÝλυσησ τησ
διαφορÀσ η οποÝα καλυπτει το δÝκτυο τησ επιχεÝρησησ
φυσικου αερÝου που απαγορευει τη χρησιµοποÝηση του
δικτυου η την πρÞσβαση σ’ αυτÞ. Σε περÝπτωση διασυνοριακων διαφορων Þπου περισσÞτερεσ απÞ µÝα αρχεσ
καλυπτουν το αντÝστοιχο δÝκτυο, οι αρχεσ προβαÝνουν σε
συνεννοησεισ ωστε να εξασφαλÝσουν τη συνεπη εφαρµογη
τησ παρουσασ οδηγÝασ.

Íρθρο 22
Τα κρÀτη µελη δηµιουργουν κατÀλληλουσ και αποτελεσµατικουσ µηχανισµουσ ρυθµισησ, ελεγχου και διαφÀνειασ ωστε να αποφευγεται κÀθε κατÀχρηση δεσπÞζουσασ θεσησ,
κυρÝωσ εισ βÀροσ των καταναλωτων, και κÀθε εξοντωτικη
συµπεριφορÀ. Στουσ µηχανισµουσ αυτουσ λαµβÀνονται
υπÞψη οι διατÀξεισ τησ συνθηκησ και ιδÝωσ το Àρθρο 86.

Íρθρο 23
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα απαραÝτητα µετρα ωστε
οι επιχειρησεισ φυσικου αερÝου και οι πελÀτεσ που πρεπει
να εÝναι επιλεξιµοι δυνÀµει του Àρθρου 18 να µπορουν,
Þπου και αν εÝναι εγκατεστηµενοι, να εχουν πρÞσβαση σε
ανÀντη δÝκτυα αγωγων συµπεριλαµβανοµενων των εγκαταστÀσεων παροχησ τεχνικων υπηρεσιων που συνεπÀγεται
η πρÞσβαση αυτη, συµφωνα µε το παρÞν Àρθρο, εκτÞσ απÞ
τα µερη των εν λÞγω δικτυων και εγκαταστÀσεων που
χρησιµοποιουνται για τοπικεσ δραστηριÞτητεσ παραγωγησ
στον τÞπο Þπου παρÀγεται το αεριο. Τα µετρα αυτÀ
κοινοποιουνται στην Επιτροπη συµφωνα µε τισ διατÀξεισ
του Àρθρου 29.
2. Η πρÞσβαση τησ παραγρÀφου 1 παρεχεται Þπωσ ορÝζουν τα κρÀτη µελη συµφωνα µε την κειµενη νοµοθεσÝα.
Τα κρÀτη µελη εφαρµÞζουν τουσ στÞχουσ τησ δÝκαιησ και
ελευθερησ πρÞσβασησ, τησ δηµιουργÝασ ανταγωνιστικησ
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αγορÀσ στον τοµεα του φυσικου αερÝου και τησ αποφυγησ
καταχρησεων κυρÝαρχησ θεσησ λαµβÀνοντασ υπÞψη την
ασφÀλεια και την τακτικÞτητα του ανεφοδιασµου, την
υπαρκτη η εφικτη παραγωγικη ικανÞτητα και την προστασÝα του περιβÀλλοντοσ. ΛαµβÀνονται υπÞψη τα ακÞλουθα:
α) ανÀγκη απαγÞρευσησ τησ πρÞσβασησ σε περÝπτωση
ασυµβατÞτητασ των τεχνικων προδιαγραφων, η οποÝα
δεν µπορεÝ να αντιµετωπιστεÝ ευλÞγωσ¯
β) ανÀγκη αποφυγησ δυσκολιων οι οποÝεσ δεν µπορουν να
αντιµετωπισθουν ευλÞγωσ και θα ζηµÝωναν την αποτελεσµατικη, υφιστÀµενη η µελλοντικη, παραγωγη υδρογονανθρÀκων Þπου συµπεριλαµβÀνονται και τα κοιτÀσµατα οριακησ οικονοµικησ βιωσιµÞτητασ¯
γ) ανÀγκη ικανοποÝησησ των ευλÞγων και δεÞντωσ αποδεδειγµενων αναγκων του ιδιοκτητη η φορεα του ανÀντη
δικτυου αγωγων για τη µεταφορÀ και επεξεργασÝα
αερÝου και των συµφερÞντων Þλων των Àλλων χρηστων
του ανÀντη δικτυου η των σχετικων εγκαταστÀσεων
επεξεργασÝασ και διεκπεραÝωσησ που ενδεχεται να
θÝγονται¯
δ) ανÀγκη εφαρµογησ των νÞµων και διοικητικων τουσ
ρυθµÝσεων, συµφωνα µε το κοινοτικÞ δÝκαιο, για τη
χορηγηση Àδειασ παραγωγησ η ανÀντη αναπτυξιακησ
δραστηριÞτητασ.
3. Τα κρÀτη µελη µεριµνουν για την υπαρξη µηχανισµων
διευθετησησ διαφορων, συµπεριλαµβανοµενησ και µιασ
αρχησ ανεξÀρτητησ απÞ τα µερη η οποÝα θα εχει πρÞσβαση
σε Þλεσ τισ σχετικεσ πληροφορÝεσ για την ταχεÝα επÝλυση
διαφορων περÝ την πρÞσβαση σε ανÀντη δÝκτυα αγωγων,
λαµβÀνοντασ υπÞψη τα κριτηρια τησ παραγρÀφου 2 και
τον αριθµÞ των µερων που µπορεÝ να διαπραγµατευονται
την πρÞσβαση σε τετοια δÝκτυα.
4. Σε περÝπτωση διασυνοριακων διαφορων, εφαρµÞζονται
οι µηχανισµοÝ διευθετησησ του κρÀτουσ µελουσ που εχει
δικαιοδοσÝα στο ανÀντη δÝκτυο αγωγων, το οποÝο απαγορευει την πρÞσβαση. Σε περÝπτωση διασυνοριακων διαφορων Þπου περισσÞτερα απÞ ενα κρÀτη µελη καλυπτουν το
οικεÝο δÝκτυο, τα εν λÞγω κρÀτη µελη συνεννοουνται µε
σκοπÞ τη συνεπη εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Íρθρο 24
1. Σε περÝπτωση αιφνÝδιασ κρÝσησ στην ενεργειακη αγορÀ
η εφÞσον απειλουνται η σωµατικη ακεραιÞτητα η η ασφÀ-
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λεια των προσωπων, των µηχανηµÀτων η των εγκαταστÀσεων, η η αρτιÞτητα του δικτυου, ενα κρÀτοσ µελοσ µπορεÝ
να λÀβει προσωρινωσ τα αναγκαÝα µετρα διασφÀλισησ.
2. Τα µετρα αυτÀ πρεπει να προκαλουν τισ ελÀχιστεσ
δυνατεσ διαταραχεσ στη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ
και να µην υπερβαÝνουν την εκταση που εÝναι απολυτωσ
αναγκαÝα για την αντιµετωπιση των αιφνÝδιων δυσχερειων
που εχουν προκυψει.
3. Το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ µελοσ κοινοποιεÝ το ταχυτερο
τα µετρα αυτÀ στα Àλλα κρÀτη µελη και την Επιτροπη, η
οποÝα µπορεÝ να αποφασÝσει Þτι το εν λÞγω κρÀτοσ µελοσ
οφεÝλει να τα τροποποιησει η να τα καταργησει, εφÞσον
προκαλουν στρεβλωσεισ του ανταγωνισµου και διαταρÀσσουν τισ συναλλαγεσ κατÀ τρÞπο ασυµβÝβαστο µε το κοινÞ
συµφερον.

Íρθρο 25
1. ΕÀν µια επιχεÝρηση φυσικου αερÝου αντιµετωπÝζει η
αναµενει να αντιµετωπÝσει σοβαρεσ οικονοµικεσ και χρηµατοπιστωτικεσ δυσχερειεσ λÞγω των δεσµευσεων που εχει
αναλÀβει βÀσει µιασ η περισσÞτερων συµβÀσεων περÝ
υποχρεωτικησ αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ φυσικου
αερÝου, µπορεÝ να υποβληθεÝ, στο οικεÝο κρÀτοσ µελοσ η
στην υποδεικνυÞµενη αρµÞδια αρχη, αÝτηση για προσωρινη
παρεκκλιση απÞ το Àρθρο 15 η/και το Àρθρο 16. Κατ’
επιλογη των κρατων µελων, οι αιτησεισ υποβÀλλονται
χωριστÀ για κÀθε περÝπτωση εÝτε πριν εÝτε µετÀ την απαγÞρευση πρÞσβασησ στο δÝκτυο. Τα κρÀτη µελη µπορουν
επÝσησ να παρεχουν στην επιχεÝρηση φυσικου αερÝου τη
δυνατÞτητα υποβολησ αÝτησησ εÝτε πριν εÝτε µετÀ την
απαγÞρευση πρÞσβασησ στο δÝκτυο. Ùταν µια επιχεÝρηση
φυσικου αερÝου απαγορευει την πρÞσβαση, η αÝτηση υποβÀλλεται το ταχυτερο. Οι αιτησεισ συνοδευονται απÞ Þλεσ
τισ χρησιµεσ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τη φυση και την
εκταση του προβληµατοσ και τισ προσπÀθειεσ που καταβÀλλονται απÞ την επιχεÝρηση φυσικου αερÝου για την
επÝλυση του προβληµατοσ.
ΕÀν δεν εχουν ευλογεσ εναλλακτικεσ λυσεισ και λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 3, το κρÀτοσ
µελοσ η η ορισθεÝσα αρµÞδια αρχη µπορεÝ να χορηγησει
παρεκκλιση.
2. Το κρÀτοσ µελοσ η η ορισθεÝσα αρµÞδια αρχη κοινοποιεÝ το ταχυτερο στην Επιτροπη την απÞφαση χορηγησησ
παρεκκλισησ και Þλεσ τισ χρησιµεσ πληροφορÝεσ αναφορικÀ
µε την παρεκκλιση. Οι πληροφορÝεσ µπορουν να υποβÀλλονται στην Επιτροπη συνολικÀ, ωστε να τησ επιτρεπουν
να λÀβει τεκµηριωµενη απÞφαση. ΕντÞσ τεσσÀρων εβδοµÀδων απÞ την παραλαβη τησ κοινοποÝησησ αυτησ, η Επιτροπη µπορεÝ να ζητησει απÞ το οικεÝο κρÀτοσ µελοσ η την
ορισθεÝσα αρµÞδια αρχη να τροποποιησει η να αποσυρει
την απÞφαση για τη χορηγηση παρεκκλισησ. ΕÀν το οικεÝο
κρÀτοσ µελοσ η η ορισθεÝσα αρµÞδια αρχη δεν συµµορφω-
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θεÝ µε την αÝτηση αυτη εντÞσ τεσσÀρων εβδοµÀδων, λαµβÀνεται ταχεωσ τελικη απÞφαση µε τη διαδικασÝα I του
Àρθρου 2 τησ απÞφασησ 87/373/ΕΟΚ.
Η Επιτροπη τηρεÝ την εµπιστευτικÞτητα των εµπορικωσ
ευαÝσθητων πληροφοριων.
3. Ùταν λαµβÀνουν απÞφαση για τισ παρεκκλÝσεισ που
αναφερονται στην παρÀγραφο 1, το κρÀτοσ µελοσ, η η υπ’
αυτου οριζοµενη αρµÞδια αρχη και η Επιτροπη λαµβÀνουν
ειδικÞτερα υπÞψη τα ακÞλουθα κριτηρια:
α) την επιδιωκÞµενη επÝτευξη ανταγωνιστικησ αγορÀσ
αερÝου¯
β) την ανÀγκη εκπληρωσησ υποχρεωσεων κοινησ ωφελεÝασ και εγγυησησ τησ ασφÀλειασ του εφοδιασµου¯
γ) τη θεση τησ επιχεÝρησησ φυσικου αερÝου στην αγορÀ
φυσικου αερÝου και την πραγµατικη κατÀσταση του
ανταγωνισµου στην Ýδια αγορÀ¯
δ) τη σοβαρÞτητα των οικονοµικων και χρηµατοπιστωτικων δυσχερειων που αντιµετωπÝζουν οι επιχειρησεισ
φυσικου αερÝου και οι επιχειρησεισ µεταφορÀσ η οι
επιλεξιµοι πελÀτεσ¯
ε) τισ ηµεροµηνÝεσ υπογραφησ και τουσ Þρουσ τησ εν λÞγω
συµβασησ η συµβÀσεων, συµπεριλαµβανοµενου του
κατÀ πÞσον προβλεπουν το ενδεχÞµενο αλλαγησ τησ
αγορÀσ¯
στ) τισ προσπÀθειεσ που καταβÀλλονται για την επÝλυση
του προβληµατοσ¯
ζ) το κατÀ πÞσον, αποδεχÞµενη τισ εν λÞγω δεσµευσεισ
υποχρεωτικησ αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ η επιχεÝρηση θα µπορουσε ευλÞγωσ να προβλεψει, λαµβανοµενων υπÞψη των διατÀξεων τησ παρουσασ οδηγÝασ,
Þτι ηταν πιθανÞν να ανακυψουν σοβαρεσ δυσχερειεσ¯
η) το επÝπεδο διασυνδεσησ του δικτυου µε Àλλα δÝκτυα,
και το βαθµÞ διαλειτουργικÞτητÀσ τουσ, και
θ) τισ επιπτωσεισ που θα εχει η χορηγηση παρεκκλισησ επÝ
τησ ορθησ εφαρµογησ τησ παρουσασ οδηγÝασ Þσον αφορÀ την οµαλη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ φυσικου αερÝου.
Η απÞφαση σχετικÀ µε αÝτηση παρεκκλισησ που αφορÀ
συµβÀσεισ υποχρεωτικησ αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ
συναφθεÝσεσ πριν απÞ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, δεν πρεπει να καθιστÀ αδυνατη την εξευρεση
οικονοµικωσ βιωσιµων εναλλακτικων διεξÞδων. Εν πÀση
περιπτωσει, δεν θεωρεÝται Þτι υπÀρχουν σοβαρεσ δυσχερειεσ Þταν οι πωλησεισ φυσικου αερÝου δεν εχουν κατελθει
κÀτω απÞ το εγγυηµενο επÝπεδο ελÀχιστησ ζητησησ, το
οποÝο προβλεπεται στισ συµβÀσεισ υποχρεωτικησ αγορÀσ
ανεξαρτητωσ παραλαβησ η εφÞσον η συγκεκριµενη συµβαση µπορεÝ να προσαρµοσθεÝ η η επιχεÝρηση φυσικου
αερÝου µπορεÝ να βρει εναλλακτικεσ διεξÞδουσ διÀθεσησ.
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4. Οι επιχειρησεισ φυσικου αερÝου, στισ οποÝεσ δεν εχει
χορηγηθεÝ η παρεκκλιση που αναφερεται στην παρÀγραφο
1, δεν απαγορευουν η παυουν να απαγορευουν την πρÞσβαση στο δÝκτυο λÞγω δεσµευσεων υποχρεωτικησ αγορÀσ
ανεξαρτητωσ παραλαβησ τισ οποÝεσ εχουν αναλÀβει µε
συµβαση αγορÀσ φυσικου αερÝου. Τα κρÀτη µελη µεριµνουν για την τηρηση των σχετικων διατÀξεων του κεφαλαÝου VI.
5. Οι τυχÞν παρεκκλÝσεισ που χορηγουνται δυνÀµει των
ωσ Àνω διατÀξεων πρεπει να αιτιολογουνται δεÞντωσ. Η
Επιτροπη δηµοσιευει την απÞφαση στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
6. ΕντÞσ πεντε ετων απÞ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, η Επιτροπη υποβÀλλει εκθεση ανασκÞπησησ σχετικÀ µε την πεÝρα που αποκτηθηκε απÞ την εφαρµογη του
παρÞντοσ Àρθρου, προκειµενου το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο να µπορεσουν να εξετÀσουν, σε
ευθετο χρÞνο, την ανÀγκη προσαρµογων του παρÞντοσ
Àρθρου.
Íρθρο 26
1. Τα κρÀτη µελη τα οποÝα δεν εÝναι Àµεσα συνδεδεµενα
µε το διασυνδεδεµενο δÝκτυο κÀποιου Àλλου κρÀτουσ
µελουσ και εχουν µÞνο εναν κυριο εξωτερικÞ προµηθευτη,
µπορουν να παρεκκλÝνουν απÞ το Àρθρο 4, το Àρθρο 18
παρÀγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 η/και το Àρθρο 20 τησ
παρουσασ οδηγÝασ. Ο προµηθευτησ που διαθετει µερÝδιο
τησ αγορÀσ µεγαλυτερο του 75% θεωρεÝται κυριοσ προµηθευτησ. Η παρεκκλιση αυτη ληγει αυτοµÀτωσ απÞ τη στιγµη που παυει να ισχυει τουλÀχιστον µÝα απÞ τισ ωσ Àνω
προυMποθεσεισ. Ùλεσ αυτεσ οι παρεκκλÝσεισ κοινοποιουνται
στην Επιτροπη.
2. Îνα κρÀτοσ µελοσ το οποÝο χαρακτηρÝζεται ωσ αναδυÞµενη αγορÀ και λÞγω τησ εφαρµογησ τησ παρουσασ οδηγÝασ θα αντιµετωπιζε ουσιαστικÀ προβληµατα, µη συνδεÞµενα µε τισ συµβατικεσ δεσµευσεισ υποχρεωτικησ αγορÀσ
ανεξαρτητωσ παραλαβησ που αναφερονται στο Àρθρο 25,
µπορεÝ να παρεκκλÝνει απÞ το Àρθρο 4, το Àρθρο 18
παρÀγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 η/και το Àρθρο 20 τησ
παρουσασ οδηγÝασ. Η παρεκκλιση αυτη ληγει αυτοµÀτωσ
µÞλισ το κρÀτοσ µελοσ παυσει να χαρακτηρÝζεται ωσ αναδυÞµενη αγορÀ. Ùλεσ αυτεσ οι παρεκκλÝσεισ κοινοποιουνται στην Επιτροπη.
3. Ùταν η εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ θα δηµιουργουσε ουσιαστικÀ προβληµατα σε µια γεωγραφικÀ περιορισµενη περιοχη κρÀτουσ µελουσ ιδÝωσ Þσον αφορÀ την
ανÀπτυξη τησ µεταφορικησ υποδοµησ και µε σκοπÞ την
ενθÀρρυνση των επενδυσεων, το κρÀτοσ µελοσ µπορεÝ να
υποβÀλει στην Επιτροπη αÝτηση προσωρινησ παρεκκλισησ
απÞ το Àρθρο 4, το Àρθρο 18 παρÀγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6
η/και το Àρθρο 20 για αναπτυξιακεσ ενεργειεσ εντÞσ τησ
περιοχησ αυτησ.
4. Η Επιτροπη µπορεÝ να χορηγησει την παρεκκλιση που
αναφερεται στην παρÀγραφο 3 λαµβÀνοντασ ιδÝωσ υπÞψη
τα ακÞλουθα κριτηρια:
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— την ανÀγκη επενδυσεων σε υποδοµεσ, οι οποÝεσ δεν θα
ηταν οικονοµικÀ εφικτεσ σε συνθηκεσ ανταγωνιστικησ
αγορÀσ,

21.7.98
Íρθρο 28

— το γεωγραφικÞ µεγεθοσ και τα χαρακτηριστικÀ τησ
οικεÝασ περιοχησ η περιφερειασ,

Η Επιτροπη επανεξετÀζει την εφαρµογη τησ παρουσασ
οδηγÝασ και υποβÀλλει εκθεση για την αποκτηθεÝσα πεÝρα
Þσον αφορÀ τη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ φυσικου
αερÝου και την εφαρµογη των αναφερÞµενων στο Àρθρο 3
γενικων κανÞνων προκειµενου να δοθεÝ η δυνατÞτητα στο
ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και στο Συµβουλιο να εξετÀσουν
εν καιρω, βÀσει τησ πεÝρασ αυτησ, τη δυνατÞτητα θεσπισησ
διατÀξεων για την περαιτερω βελτÝωση τησ εσωτερικησ
αγορÀσ φυσικου αερÝου, οι οποÝεσ θα παρÀγουν αποτελεσµα δεκα ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.

— τουσ κοινωνικοοικονοµικουσ και δηµογραφικουσ παρÀγοντεσ.

Íρθρο 29

— το επÝπεδο και τισ προοπτικεσ απÞσβεσησ των απαιτουµενων επενδυσεων,
— το µεγεθοσ και την ωριµÞτητα του δικτυου αερÝου στην
εν λÞγω περιοχη,
— τισ προοπτικεσ τησ οικεÝασ αγορÀσ αερÝου,

Παρεκκλιση µπορεÝ να χορηγεÝται µÞνον εφÞσον δεν υπÀρχει υποδοµη φυσικου αερÝου η εÀν αυτη εχει δηµιουργηθεÝ
εντÞσ των τελευταÝων δεκα ετων. Η προσωρινη παρεκκλιση
δεν µπορεÝ να υπερβεÝ τα δεκα ετη µετÀ την πρωτη προµηθεια φυσικου αερÝου στην περιοχη.
5. Η Επιτροπη ενηµερωνει τα κρÀτη µελη για τισ υποβληθεÝσεσ συµφωνα µε την παρÀγραφο 3 αιτησεισ προτου
λÀβει την απÞφαση συµφωνα µε την παρÀγραφο 4, λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ επιταγεσ τησ εµπιστευτικÞτητασ. Η απÞφαση καθωσ και οι παρεκκλÝσεισ που αναφερονται στισ
παραγρÀφουσ 1 και 2 δηµοσιευνονται στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Íρθρο 27
1. ΕντÞσ του πρωτου ετουσ µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ
παρουσασ οδηγÝασ, η Επιτροπη υποβÀλλει στο ÎυρωπαϊκÞ
Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο εκθεση για τισ απαιτησεισ
εναρµÞνισησ που δεν συνδεονται µε τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ. ΕÀν χρειÀζεται, η Επιτροπη συνοδευει την εκθεση µε
τισ προτÀσεισ εναρµÞνισησ που εÝναι αναγκαÝεσ για την
αποτελεσµατικη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ φυσικου αερÝου.
2. Το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο αποφαÝνονται για τισ εν λÞγω προτÀσεισ εντÞσ δυο ετων απÞ την
υποβολη τουσ.

Τα κρÀτη µελη θετουν σε ισχυ τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ,
κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα το αργÞτερο δυο ετη απÞ την
ηµεροµηνÝα που ορÝζεται στο Àρθρο 30. Ενηµερωνουν
αµεσωσ την Επιτροπη σχετικÀ.
Οι διατÀξεισ αυτεσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη,
αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
τετοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ σχετικÀ µε αυτη την αναφορÀ
θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη.
Íρθρο 30
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την εικοστη ηµερα
απÞ τη δηµοσÝευση τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Íρθρο 31
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.
Λουξεµβουργο, 22 ΙουνÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J.M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 22ασ ΙουνÝου 1998
µε την οποÝα τροποποιεÝται η οδηγÝα 93/6/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου για την επÀρκεια των ιδÝων
κεφαλαÝων των επιχειρησεων επενδυσεων και των πιστωτικων ιδρυµÀτων
δραστηριοτητων τουσ¯ Þτι η διÀπραξη σοβαρων
απατων απÞ ορισµενουσ συναλλασσοµενουσ σε προθεσµιακεσ συµβÀσεισ βασικων εµπορευµÀτων
ανησυχεÝ Þλο και περισσÞτερο την ΚοινÞτητα και
απειλεÝ την καλη εικÞνα και ακεραιÞτητα των
συναλλαγων σε προθεσµιακεσ συµβÀσεισ¯ Þτι εÝναι
επιθυµητÞ να εξετασθεÝ απÞ την Επιτροπη ο καθορισµÞσ κατÀλληλου εποπτικου πλαισÝου ωστε να
αποτραπουν µελλοντικÀ οι σχετικεσ απÀτεσ¯

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 57 παρÀγραφοσ 2 πρωτο και τρÝτο
εδÀφιο,
(2)

Þτι η οδηγÝα 93/6/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 15ησ
ΜαρτÝου 1993, για την επÀρκεια των ιδÝων κεφαλαÝων των επιχειρησεων επενδυσεων και των πιστωτικων ιδρυµÀτων (6), καθορÝζει µια τυποποιηµενη
µεθοδο υπολογισµου των κεφαλαιακων απαιτησεων
για τουσ κινδυνουσ αγορÀσ που αναλαµβÀνουν οι
επιχειρησεισ επενδυσεων και τα πιστωτικÀ ιδρυµατα¯
Þτι τα ιδρυµατα εχουν αναπτυξει δικÀ τουσ συστηµατα διαχεÝρισησ κινδυνων (εσωτερικÀ µοντελα), τα
οποÝα αποσκοπουν σε µια ακριβεστερη, σε σχεση µε
την τυποποιηµενη µεθοδο, µετρηση των κινδυνων
αγορÀσ που αναλαµβÀνουν οι επιχειρησεισ επενδυσεων και τα πιστωτικÀ ιδρυµατα¯ Þτι πρεπει να
ενθαρρυνεται η χρησιµοποÝηση πιο αξιÞπιστων
µεθÞδων µετρησησ των κινδυνων¯

(3)

Þτι η χρησιµοποÝηση παρÞµοιων εσωτερικων µοντελων για τον υπολογισµÞ των κεφαλαιακων απαιτησεων προυMποθετει αυστηρουσ µηχανισµουσ εσωτερικου ελεγχου και πρεπει να υπÞκειται στην αναγνωριση και την εποπτεÝα των αρµÞδιων αρχων¯ Þτι η
αξιοπιστÝα των αποτελεσµÀτων του εσωτερικου µοντελου υπολογισµου πρεπει να εξακριβωνεται τακτικÀ µε µια διαδικασÝα δοκιµαστικων ελεγχων εκ των
υστερων¯

(4)

Þτι εÝναι σκÞπιµο να µπορουν οι αρµÞδιεσ αρχεσ να
επιτρεπουν τη χρησιµοποÝηση των περιθωρÝων εγγυησησ για τισ προθεσµιακεσ συµβÀσεισ και τισ προαιρεσεισ που εÝναι διαπραγµατευσιµεσ σε χρηµατιστηριο καθωσ και, επÝ προσωρινησ βÀσεωσ, για τα ανÀλογα εξωχρηµατιστηριακÀ παρÀγωγα µεσα ωσ υποκατÀστατα των κεφαλαιακων απαιτησεων που υπολογÝζονται για τα µεσα αυτÀ συµφωνα µε την
παρουσα οδηγÝα, µε την προυMπÞθεση Þτι το αποτελεσµα δεν θα εÝναι κεφαλαιακεσ απαιτησεισ χαµηλÞτερεσ απÞ εκεÝνεσ που θα υπολογÝζονταν µε τισ
Àλλεσ µεθÞδουσ που προβλεπει η παρουσα οδηγÝα¯
Þτι η αρχη αυτη δεν υποχρεωνει τα ιδρυµατα που

την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
τη γνωµη του Ευρωπαϊκου Νοµισµατικου Ιδρυµατοσ (3),
Ενεργωντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β
τησ συνθηκησ (4),
Εκτιµωντασ:
(1)

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

Þτι οι κÝνδυνοι απÞ τισ συναλλαγεσ σε βασικÀ εµπορευµατα και σε παρÀγωγα µεσα βασικων εµπορευµÀτων διεπονται σηµερα απÞ τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 18ησ ∆εκεµβρÝου 1989, σχετικÀ µε το συντελεστη φερεγγυÞτητασ
των πιστωτικων ιδρυµÀτων (5)¯ Þτι η οδηγÝα 89/647/
ΕΟΚ δεν λαµβÀνει ωστÞσο υπÞψη µε επαρκη ακρÝβεια τουσ κινδυνουσ αγορÀσ που ενεχουν οι θεσεισ
αυτεσ¯ Þτι εÝναι αναγκαÝο να επεκταθεÝ η εννοια του
«χαρτοφυλακÝου συναλλαγων» στισ θεσεισ σε βασικÀ
εµπορευµατα η σε παρÀγωγα µεσα βασικων εµπορευµÀτων, οι οποÝεσ κατεχονται για συναλλακτικουσ
σκοπουσ και υπÞκεινται κυρÝωσ σε κÝνδυνο αγορÀσ¯
Þτι τα ιδρυµατα πρεπει να συµµορφωνονται µε την
παρουσα οδηγÝα Þσον αφορÀ την κÀλυψη των
κινδυνων βασικου εµπορευµατοσ στο συνολο των

ΕΕ C 240 τησ 6.8.1997, σ. 24.
ΕΕ C 19 τησ 21.1.1998, σ. 9.
Γνωµη που εδÞθη στισ 7 ΟκτωβρÝου 1997.
Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 18ησ ∆εκεµβρÝου
1997 (ΕΕ C 14 τησ 19.1.1998), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου τησ
9ησ ΜαρτÝου 1998 (ΕΕ C 135 τησ 30.4.1998, σ. 7) και απÞφαση
του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 30ησ ΑπριλÝου 1998 (ΕΕ C
152 τησ 18.5.1998). ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου τησ 19ησ Μαιου
1998.
(5) ΕΕ L 386 τησ 30.12.1989, σ. 14¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 98/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου (βλεπε σελÝδα 26 τησ παρουσασ
ΕπÝσηµησ ΕφηµερÝδασ).

(6) ΕΕ L 141 τησ 11.6.1993, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ
την οδηγÝα 98/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του
ΣυµβουλÝου (βλεπε σελÝδα 29 τησ παρουσασ ΕπÝσηµησ ΕφηµερÝδασ).

L 204/14

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

την εφαρµÞζουν να ελεγχουν διαρκωσ την ισοδυναµÝα µεταξυ των εν λÞγω περιθωρÝων εγγυησησ και
των κεφαλαιακων απαιτησεων που υπολογÝζονται
µε τισ Àλλεσ µεθÞδουσ που προβλεπει η παρουσα
οδηγÝα¯
(5)

Þτι οι κανÞνεσ που εχουν θεσπισθεÝ σε ευρυτερο
διεθνεσ πλαÝσιο, προκειµενου να ενθαρρυνθεÝ η
εισαγωγη λεπτοµερεστερων µεθÞδων διαχεÝρισησ
των κινδυνων µε εσωτερικÀ µοντελα, µπορουν να
οδηγησουν σε µειωσεισ κεφαλαιακων απαιτησεων
για τα πιστωτικÀ ιδρυµατα τρÝτων χωρων¯ Þτι αυτÀ
τα πιστωτικÀ ιδρυµατα βρÝσκονται σε ανταγωνισµÞ
µε τισ επιχειρησεισ επενδυσεων και τα πιστωτικÀ
ιδρυµατα που εχουν συσταθεÝ στα κρÀτη µελη¯ Þτι
για τισ επιχειρησεισ επενδυσεων και τα πιστωτικÀ
ιδρυµατα που εχουν συσταθεÝ στα κρÀτη µελη µÞνο
µÝα τροποποÝηση τησ οδηγÝασ 93/6/ΕΟΚ µπορεÝ να
παρÀσχει ανÀλογα κÝνητρα για την ανÀπτυξη και τη
χρησιµοποÝηση εσωτερικων µοντελων¯

(6)

Þτι, κατÀ τον υπολογισµÞ των κεφαλαιακων απαιτησεων για κινδυνουσ αγορÀσ, οι θεσεισ σε χρυσÞ και
σε παρÀγωγα µεσα χρυσου πρεπει να αντιµετωπÝζονται Þπωσ οι θεσεισ σε συνÀλλαγµα¯

(7)

Þτι η εκδοση µη πληρωσ διασφαλισµενων χρεωστικων τÝτλων δεν εµποδÝζει αυτÞµατα τουσ µετοχικουσ
τÝτλουσ ενÞσ εκδÞτη να συµπεριληφθουν σε χαρτοφυλÀκιο που υπÞκειται σε συντελεστη στÀθµισησ
ειδικου κινδυνου 2 %, συµφωνα µε το σηµεÝο 33 του
παραρτηµατοσ I τησ οδηγÝασ 93/6/ΕΟΚ¯

(8)

Þτι η παρουσα οδηγÝα εναρµονÝζεται µε τα αποτελεσµατα των εργασÝων ενÞσ διεθνουσ φÞρουµ τραπεζικησ εποπτεÝασ Þσον αφορÀ το εποπτικÞ καθεστωσ των κινδυνων αγορÀσ και των θεσεων σε βασικÀ εµπορευµατα και σε παρÀγωγα µεσα βασικων
εµπορευµÀτων¯

(9)

Þτι χρειÀζεται ενα µεταβατικÞ κεφαλαιακÞ καθεστωσ επÝ προαιρετικησ βÀσεωσ, Þσον αφορÀ τισ επιχειρησεισ επενδυσεων και τα πιστωτικÀ ιδρυµατα
που διενεργουν σηµαντικεσ συναλλαγεσ σε βασικÀ
εµπορευµατα, διαθετουν διαφοροποιηµενο χαρτοφυλÀκιο βασικων εµπορευµÀτων και δεν µπορουν
ακÞµη να χρησιµοποιησουν µοντελα για τον υπολογισµÞ τησ κεφαλαιακησ απαÝτησησ για τον κÝνδυνο
βασικου εµπορευµατοσ, ωστε να εξασφαλισθεÝ η
αρµονικη εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ¯

(10)

Þτι η εκδοση τησ παρουσα οδηγÝασ αποτελεÝ το πιο
πρÞσφορο µεσο για την επÝτευξη των επιθυµητων
στÞχων και δεν υπερβαÝνει τα απαραÝτητα για το
σκοπÞ αυτÞ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1
Η οδηγÝα 93/6/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:
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1. Το Àρθρο 2 τροποποιεÝται ωσ εξησ:
α) στο σηµεÝο 6, το στοιχεÝο α) καθωσ και η εισαγωγικη φρÀση και τα σηµεÝα i) και ii) του στοιχεÝου β)
αντικαθÝστανται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«α) οι κατÀ κυριÞτητα κατεχÞµενεσ θεσεισ σε χρηµατοπιστωτικÀ µεσα, σε βασικÀ εµπορευµατα
και σε παρÀγωγα µεσα βασικων εµπορευµÀτων, τισ οποÝεσ το Ýδρυµα κατεχει µε σκοπÞ την
επαναπωληση η/και τισ οποÝεσ εχει λÀβει προκειµενου να επωφεληθεÝ βραχυπρÞθεσµα απÞ
υπÀρχουσεσ η/και αναµενÞµενεσ διαφορεσ µεταξυ των τιµων αγορÀσ και πωλησησ τουσ η
απÞ Àλλεσ διακυµÀνσεισ τιµων η επιτοκÝων,
καθωσ και οι θεσεισ σε χρηµατοπιστωτικÀ
µεσα, σε βασικÀ εµπορευµατα και σε παρÀγωγα µεσα βασικων εµπορευµÀτων που προκυπτουν απÞ ταυτÞχρονεσ αγορεσ και πωλησεισ
για Ýδιο λογαριασµÞ (matched principal broking) η οι θεσεισ που εχει λÀβει προκειµενου
να καλυψει Àλλα στοιχεÝα του χαρτοφυλακÝου
συναλλαγων και
β)

τα ανοÝγµατα που οφεÝλονται σε µη διακανονισθεÝσεσ συναλλαγεσ, ατελεÝσ συναλλαγεσ και
εξωχρηµατιστηριακÀ (OTC) παρÀγωγα µεσα
που αναφερονται στα σηµεÝα 1, 2 3 και 5 του
παραρτηµατοσ II, τα ανοÝγµατα που οφεÝλονται σε συµφωνÝεσ πωλησησ και επαναγορÀσ η
δανειοδοσÝασ τÝτλων και βασικων εµπορευµÀτων που αφορουν τÝτλουσ η βασικÀ εµπορευµατα περιλαµβανÞµενα στο χαρτοφυλÀκιο
συναλλαγων κατÀ την εννοια του στοιχεÝου α),
οι οποÝεσ αναφερονται στο σηµεÝο 4 του
παραρτηµατοσ II, και, εφÞσον υπÀρχει η εγκριση των αρµÞδιων αρχων, τα ανοÝγµατα που
οφεÝλονται σε συµφωνÝεσ αγορÀσ και επαναπωλησησ και σε συναλλαγεσ δανειοληψÝασ τÝτλων και βασικων εµπορευµÀτων που περιγρÀφονται στο Ýδιο σηµεÝο 4, οι οποÝεσ πληρουν
εÝτε τισ προυMποθεσεισ που αναφερονται στα
σηµεÝα i), ii), iii) και v) εÝτε τισ προυMποθεσεισ
που αναφερονται στα σηµεÝα iv) και v), κατωτερω:
i) τα ανοÝγµατα αποτιµωνται, σε ηµερησια

βÀση, µε βÀση την τρεχουσα τιµη τησ αγορÀσ, συµφωνα µε τισ διαδικασÝεσ του
παραρτηµατοσ II,

ii) η εγγυηση αναπροσαρµÞζεται προκειµενου

να λαµβÀνονται υπÞψη σηµαντικεσ µεταβολεσ τησ αξÝασ των τÝτλων η των βασικων
εµπορευµÀτων που αφορÀ η συγκεκριµενη
συµφωνÝα η συναλλαγη, συµφωνα µε κανÞνα αποδεκτÞ απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ»¯

β) τα σηµεÝα 15 και 16 αντικαθÝστανται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«15. ΠιστοποιητικÞ επιλογησ (warrant): ο τÝτλοσ
που δÝνει στον κÀτοχÞ του το δικαÝωµα να
αγορÀσει ενα υποκεÝµενο µεσο, σε καθορισµενη τιµη µεχρι η στην ηµεροµηνÝα ληξησ
του πιστοποιητικου επιλογησ. Ο διακανονισµÞσ του µπορεÝ να γÝνεται εÝτε µε παρÀδοση
του υποκεÝµενου µεσου εÝτε τοισ µετρητοÝσ.
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ΧρηµατοδÞτηση αποθεµÀτων (stock financing): οι θεσεισ στισ οποÝεσ το φυσικÞ απÞθεµα εχει πωληθεÝ επÝ προθεσµÝα (forward) και
το κÞστοσ χρηµατοδÞτησησ εχει προκαθορισθεÝ για την περÝοδο µεχρι την ηµεροµηνÝα
τησ πωλησησ επÝ προθεσµÝα»¯

γ) στο σηµεÝο 17, το πρωτο εδÀφιο αντικαθÝσταται
απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«17. ΣυµφωνÝα πωλησησ και επαναγορÀσ και
συµφωνÝα αγορÀσ και επαναπωλησησ:
συµφωνÝα βÀσει τησ οποÝασ ενα Ýδρυµα η ο
αντισυµβαλλÞµενÞσ του µεταβιβÀζει τÝτλουσ
η βασικÀ εµπορευµατα η εγγυηµενα δικαιωµατα που αφορουν τÝτλο κυριÞτητασ τÝτλων η
βασικων εµπορευµÀτων και Þπου η εγγυηση
αυτη εχει εκδοθεÝ απÞ αναγνωρισµενο χρηµατιστηριο που κατεχει τα δικαιωµατα επÝ των
τÝτλων η επÝ των βασικων εµπορευµÀτων και
η συµφωνÝα δεν επιτρεπει σε ενα Ýδρυµα να
µεταβιβÀσει η ενεχυριÀσει ενα συγκεκριµενο
τÝτλο η βασικÞ εµπÞρευµα σε πλεÝονεσ του
ενÞσ αντισυµβαλλÞµενουσ ταυτÞχρονα, µε την
παρÀλληλη υποχρεωση για το µεταβιβÀζοντα
να τουσ επαναγορÀσει (η να επαναγορÀσει
υποκατÀστατουσ τÝτλουσ µε τα αυτÀ χαρακτηριστικÀ) σε καθορισµενη τιµη και συγκεκριµενη µελλοντικη ηµεροµηνÝα, που ορÝζεται
η πρÞκειται να ορισθεÝ απÞ τον µεταβιβÀζοντα, συµφωνÝα η οποÝα για το Ýδρυµα που
πωλεÝ τουσ τÝτλουσ η τα βασικÀ εµπορευµατα
εÝναι “συµφωνÝα πωλησησ και επαναγορÀσ”,
για δε το Ýδρυµα που τουσ αγορÀζει “συµφωνÝα αγορÀσ και επαναπωλησησ”»¯
δ) το σηµεÝο 18 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«18. ∆ανειοδοσÝα τÝτλων η βασικων εµπορευµÀτων και δανειοληψÝα τÝτλων η βασικων εµπορευµÀτων: συναλλαγη στην οποÝα ενα Ýδρυµα
η ο αντισυµβαλλÞµενÞσ του µεταβιβÀζει τÝτλουσ η βασικÀ εµπορευµατα εναντι κατÀλληλησ ασφÀλειασ υπÞ την προυMπÞθεση Þτι ο
δανειζÞµενοσ αναλαµβÀνει την υποχρεωση
να επιστρεψει αντÝστοιχησ αξÝασ τÝτλουσ η
βασικÀ εµπορευµατα σε κÀποια µελλοντικη
ηµεροµηνÝα η Þταν του το ζητησει ο µεταβιβÀζων, συναλλαγη η οποÝα εÝναι δανειοδοσÝα
τÝτλων η βασικων εµπορευµÀτων για το
Ýδρυµα που µεταβιβÀζει τουσ τÝτλουσ η τα
βασικÀ εµπορευµατα και δανειοληψÝα τÝτλων
η βασικων εµπορευµÀτων για το Ýδρυµα προσ
το οποÝο µεταβιβÀζονται οι εν λÞγω τÝτλοι η
βασικÀ εµπορευµατα.
Μια δανειοληψÝα τÝτλων η βασικων εµπορευµÀτων θεωρεÝται διεπαγγελµατικη Þταν ο
αντισυµβαλλÞµενοσ υπÀγεται στο συντονισµÞ
τραπεζικησ εποπτεÝασ σε κοινοτικÞ επÝπεδο η
ειναι πιστωτικÞ Ýδρυµα τησ ζωνησ Α κατÀ την
εννοια τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ η εÝναι αναγνωρισµενη επιχεÝρηση επενδυσεων τρÝτησ
χωρασ η Þταν η εν λÞγω συναλλαγη συνÀπτεται µε αναγνωρισµενο γραφεÝο συµψηφισµου
η χρηµατιστηριο.»
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2. Στο Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 1 πρωτο εδÀφιο, τα σηµεÝα i)
και ii) αντικαθÝστανται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«i) των κεφαλαιακων απαιτησεων, που υπολογÝζονται
συµφωνα µε τα παραρτηµατα I, II και VI και, κατÀ
περÝπτωση, συµφωνα µε το παρÀρτηµα VIII, βÀσει
του χαρτοφυλακÝου συναλλαγων τουσ,
ii) των κεφαλαιακων απαιτησεων, που υπολογÝζονται
συµφωνα µε τα παραρτηµατα III και VII και, κατÀ
περÝπτωση, συµφωνα µε το παρÀρτηµα VIII, βÀσει
του Þλου κυκλου εργασιων τουσ».
3. Το Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 2 αντικαθÝσταται απÞ το
ακÞλουθο κεÝµενο:
«2. ΚατÀ παρεκκλιση τησ παραγρÀφου 1, τα ιδρυµατα
που υπολογÝζουν τισ κεφαλαιακεσ τουσ απαιτησεισ για
το χαρτοφυλÀκιο συναλλαγων τουσ, συµφωνα µε τα
παραρτηµατα I και II και, κατÀ περÝπτωση, συµφωνα
µε το παρÀρτηµα VIII, παρακολουθουν και ελεγχουν
τα µεγÀλα τουσ ανοÝγµατα συµφωνα µε την οδηγÝα
92/121/ΕΟΚ, µε την επιφυλαξη των τροποποιησεων
που προβλεπονται στο παρÀρτηµα VI τησ παρουσασ
οδηγÝασ.»
4. Στο Àρθρο 7, η παρÀγραφοσ 10 και η εισαγωγη τησ
παραγρÀφου 11, αντικαθÝστανται απÞ το ακÞλουθο
κεÝµενο:
«10. Ùταν δεν ασκεÝται το οριζÞµενο στισ παραγρÀφουσ 7 και 9 δικαÝωµα µη εφαρµογησ, προσ ενοποιηµενο υπολογισµÞ των κεφαλαιακων απαιτησεων στα
παραρτηµατα I και VIII και των χρηµατοδοτικων
ανοιγµÀτων εναντι των πελατων στο παρÀρτηµα VI, οι
αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν το συµψηφισµÞ
των θεσεων στο χαρτοφυλÀκιο συναλλαγων ενÞσ
ιδρυµατοσ µε τισ θεσεισ του χαρτοφυλακÝου συναλλαγων Àλλου ιδρυµατοσ συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ που
ορÝζονται στα παραρτηµατα I, VI και VIII.
Επιπλεον, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν το
συµψηφισµÞ θεσεων συναλλÀγµατοσ ενÞσ ιδρυµατοσ µε
θεσεισ συναλλÀγµατοσ Àλλου ιδρυµατοσ, συµφωνα µε
τουσ κανÞνεσ που προβλεπονται στο παρÀρτηµα III
η/και στο παρÀρτηµα VIII. Μπορουν επÝσησ να επιτρεπουν το συµψηφισµÞ θεσεων ενÞσ ιδρυµατοσ σε βασικÀ
εµπορευµατα µε τισ θεσεισ Àλλου ιδρυµατοσ σε βασικÀ
προϊÞντα, συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ των παραρτηµÀτων VII η/και VIII.
11. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν επÝσησ να επιτρεψουν
συµψηφισµÞ Þσον αφορÀ το χαρτοφυλÀκιο συναλλαγων και συµψηφισµÞ θεσεων σε συνÀλλαγµα και σε
βασικÀ εµπορευµατα, αντιστοÝχωσ, επιχειρησεων εγκατεστηµενων σε τρÝτεσ χωρεσ, εφÞσον πληρουνται ταυτÞχρονα οι ακÞλουθεσ προυMποθεσεισ:».
5. Το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 5 αντικαθÝσταται απÞ το
ακÞλουθο κεÝµενο:
«5. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ επιβÀλλουν στα ιδρυµατα την
υποχρεωση να τουσ αναφερουν πÀραυτα οποιαδηποτε
περÝπτωση Þπου οι αντισυµβαλλÞµενοÝ τουσ σε συµφωνÝεσ πωλησησ και επαναγορÀσ και αγορÀσ και επαναπωλησησ η συναλλαγεσ δανειοληψÝασ τÝτλων και βασικων εµπορευµÀτων και δανειοδοσÝασ τÝτλων και βασικων εµπορευµÀτων περιερχονται σε υπερηµερÝα ωσ
προσ την εκτελεση των υποχρεωσεων τουσ. Η Επιτροπη
υποβÀλλει στο Συµβουλιο εκθεση για τισ περιπτωσεισ
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αυτεσ και τισ επιπτωσεισ τουσ στην αντιµετωπιση αυτων
των συµφωνιων και συναλλαγων στην παρουσα οδηγÝα,
το βραδυτερο τρÝα χρÞνια µετÀ την ηµεροµηνÝα που
αναφερεται στο Àρθρο 12. Η εκθεση αυτη περιγρÀφει,
επÝσησ, τον τρÞπο µε τον οποÝο τα ιδρυµατα αυτÀ
πληρουν τισ προυMποθεσεισ i) εωσ v) που προβλεπονται
στο Àρθρο 2 σηµεÝο 6 στοιχεÝο β) και οι οποÝεσ εφαρµÞζονται σε αυτÀ, και δη την προυMπÞθεση v). Επιπλεον, η εκθεση αναφερει λεπτοµερωσ κÀθε µεταβολη
επελθουσα στο σχετικÞ υψοσ τησ παραδοσιακησ δανειοδοσÝασ των ιδρυµÀτων και των δανειοδοτικων δραστηριοτητων τουσ µεσω συµφωνιων αγορÀσ και επαναπωλησησ και συµφωνιων δανειοληψÝασ τÝτλων η βασικων εµπορευµÀτων. ΕÀν η Επιτροπη συµπερÀνει, βÀσει
αυτησ τησ εκθεσησ αλλÀ και βÀσει Àλλων στοιχεÝων, Þτι
απαιτουνται πρÞσθετεσ διασφαλÝσεισ για την αποτροπη
καταχρησεων, υποβÀλλει τισ δεουσεσ προτÀσεισ.»
6. ΠαρεµβÀλλεται νεο Àρθρο:
«Íρθρο 11α
Îωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 2006, τα κρÀτη µελη µπορουν
να επιτρεπουν στα ιδρυµατα τουσ να χρησιµοποιουν
τουσ ελÀχιστουσ συντελεστεσ διαφορÀσ αντιστοιχισµενησ θεσησ (spread rate), µεταφορÀσ (carry rate) και µη
αντιστοιχισµενησ θεσησ (outright rate) που καθορÝζονται στον κατωτερω πÝνακα αντÝ εκεÝνων που αναφερονται στισ παραγρÀφουσ 13, 14, 17 και 18 του παραρτηµατοσ VIII, εφÞσον τα ιδρυµατα, κατÀ τη γνωµη των
αρµÞδιων αρχων τουσ:
i) διενεργουν σηµαντικεσ συναλλαγεσ σε βασικÀ εµπο-

ρευµατα,
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Τα κρÀτη µελη γνωστοποιουν στην Επιτροπη τον τρÞπο µε τον οποÝο χρησιµοποιουν το παρÞν Àρθρο.»
7. Τροποποιουνται τα παραρτηµατα I, II, III και V και
προστÝθενται τα παραρτηµατα VII και VIII συµφωνα
µε το παρÀρτηµα τησ παρουσασ οδηγÝασ.

Íρθρο 2
1. Τα κρÀτη µελη θετουν σε ισχυ τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα το αργÞτερο εντÞσ 24
µηνων απÞ την ηµεροµηνÝα εναρξησ ισχυοσ τησ. Πληροφορουν αµεσωσ τησ Επιτροπη σχετικÀ.
Ùταν τα κρÀτη µελη θεσπÝζουν τισ εν λÞγω διατÀξεισ,
αυτεσ περιεχουν παραποµπη στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ παρÞµοια παραποµπη κατÀ την επÝσηµη
δηµοσÝευση τουσ. Ο τρÞποσ τησ παραποµπησ καθορÝζεται
απÞ τα κρÀτη µελη.
2. Τα κρÀτη µελη ανακοινωνουν στην Επιτροπη το κεÝµενο των ουσιωδων διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου τισ οποÝεσ
θεσπÝζουν στον τοµεα που διεπεται απÞ την παρουσα
οδηγÝα.

ii) διαθετουν διαφοροποιηµενο χαρτοφυλÀκιο βασι-

κων εµπορευµÀτων,

Íρθρο 3

iii) δεν εÝναι ακÞµη σε θεση να χρησιµοποιησουν εσω-

τερικÀ µοντελα για τον υπολογισµÞ τησ κεφαλαιακησ απαÝτησησ για τον κÝνδυνο βασικου εµπορευµατοσ συµφωνα µε το παρÀρτηµα VIII.
ΠÝνακασ
Íλλα περιλαµβÀνοντα των
ενεργειακων προϊÞντων

Πολυτιµα
µεταλλα
(εκτÞσ
χρυσου)

ΒασικÀ
µεταλλα

Συντελεστησ
διαφορÀσ αντιστοιχισµενησ θεσησ (%)

1,0

1,2

1,5

1,5

Συντελεστησ µεταφορÀσ (%)

0,3

0,5

0,6

0,6

Συντελεστησ µη
αντιστοιχισµενησ θεσησ (%)

8

10

ΓεωργικÀ
προϊÞντα

12

15

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

Íρθρο 4
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

Λουξεµβουργο, 22 ΙουνÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J.M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Το παρÀρτηµα I τροποποιεÝται ωσ εξησ:
α) στο σηµεÝο 4, το τελευταÝο εδÀφιο αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«Σε περÝπτωση προθεσµιακησ συµβασησ διαπραγµατευσιµησ σε χρηµατιστηριο, οι αρµÞδιεσ αρχεσ
µπορουν να επιτρεπουν κεφαλαιακη απαÝτηση Ýση µε το ποσÞ των περιθωρÝων εγγυησησ (margins) που
απαιτεÝται απÞ το χρηµατιστηριο εÀν πιστευουν Þτι το ποσÞ αυτÞ αντιπροσωπευει το ακριβεσ µετρο του
κινδυνου που συνδεεται µε την εν λÞγω συµβαση και Þτι εÝναι τουλÀχιστον Ýσο µε την κεφαλαιακη
απαÝτηση για προθεσµιακη συµβαση που προκυπτει συµφωνα µε τη µεθοδο την εκτιθεµενη στο παρÞν
παρÀρτηµα η συµφωνα µε µεθοδο εσωτερικου µοντελου, κατÀ τα οριζÞµενα στο παρÀρτηµα VIII. Îωσ
τισ 31 ∆εκεµβρÝου 2006, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν επÝσησ να επιτρεπουν, για τισ συµβÀσεωσ
εξωχρηµατιστηριακων παρÀγωγων µεσων του τυπου που αναφερεται στο παρÞν σηµεÝο οι οποÝεσ
διακανονÝζονται απÞ αναγνωρισµενο συµψηφιστικÞ γραφεÝο, κεφαλαιακη απαÝτηση Ýση µε το ποσÞ των
περιθωρÝων εγγυησησ που απαιτεÝ το συµψηφιστικÞ γραφεÝο, εφÞσον κρÝνουν Þτι το ποσÞ αυτÞ
αντιπροσωπευει το ακριβεσ µετρο του κινδυνου που συνδεεται µε τη συµβαση παρÀγωγων µεσων και
εÝναι τουλÀχιστον Ýσο µε την κεφαλαιακη απαÝτηση για την εν λÞγω συµβαση που προκυπτει συµφωνα
µε τη µεθοδο την εκτιθεµενη στο παρÞν παρÀρτηµα η συµφωνα µε µεθοδο εσωτερικου µοντελου, κατÀ
τα οριζÞµενα στο παρÀρτηµα VIII»¯
β) στο σηµεÝο 5, το τρÝτο εδÀφιο αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«Οι αρµÞδιεσ αρχεσ απαιτουν επÝσησ την κατÀλληλη κÀλυψη των Àλλων κινδυνων, εκτÞσ του κινδυνου
που σχετÝζεται µε το συντελεστη δελτα, στουσ οποÝουσ υπÞκεινται οι προαιρεσεισ. Σε περÝπτωση
πωλουµενησ προαÝρεσησ (written option) διαπραγµατευσιµησ σε χρηµατιστηριο, οι αρµÞδιεσ αρχεσ
µπορουν να επιτρεπουν κεφαλαιακη απαÝτηση Ýση µε το ποσÞ των περιθωρÝων εγγυησησ που απαιτεÝται
απÞ το χρηµατιστηριο εÀν πιστευουν Þτι το ποσÞ αυτÞ αντιπροσωπευει το ακριβεσ µετρο του κινδυνου
που συνδεεται µε την προαÝρεση αυτη και Þτι εÝναι τουλÀχιστον Ýσο µε την κεφαλαιακη απαÝτηση για
προαÝρεση που προκυπτει συµφωνα µε τη µεθοδο την εκτιθεµενη στο παρÞν παρÀρτηµα η συµφωνα µε
µεθοδο εσωτερικου µοντελου, κατÀ τα οριζÞµενα στο παρÀρτηµα VIII. Îωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 2006, οι
αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν επÝσησ να επιτρεπουν, για τισ εξωχρηµατιστηριακεσ προαιρεσεισ οι οποÝεσ
διακανονÝζονται απÞ αναγνωρισµενο συµψηφιστικÞ γραφεÝο, κεφαλαιακη απαÝτηση Ýση µε το ποσÞ των
περιθωρÝων εγγυησησ που απαιτεÝ το συµψηφιστικÞ γραφεÝο, εφÞσον κρÝνουν Þτι το ποσÞ αυτÞ
αντιπροσωπευει το ακριβεσ µετρο του κινδυνου που συνδεεται µε την εξωχρηµατιστηριακη προαÝρεση
και εÝναι τουλÀχιστον Ýσο µε την κεφαλαιακη απαÝτηση για την εν λÞγω προαÝρεση που προκυπτει
συµφωνα µε τη µεθοδο την εκτιθεµενη στο παρÞν παρÀρτηµα η συµφωνα µε µεθοδο εσωτερικου
µοντελου, κατÀ τα οριζÞµενα στο παρÀρτηµα VIII. Επιπλεον, σε περÝπτωση αγοραζÞµενησ προαÝρεσησ
διαπραγµατευσιµησ σε χρηµατιστηριο η εκτÞσ χρηµατιστηρÝου, µπορουν να επιτρεπουν κεφαλαιακη
απαÝτηση Ýση µε εκεÝνην που καθορÝζεται για το µεσο στο οποÝο αφορÀ η προαÝρεση, υπÞ τον
περιορισµÞ Þτι η κεφαλαιακη απαÝτηση που προκυπτει κατ’ αυτÞν τον τρÞπο δεν υπερβαÝνει την
αγοραÝα αξÝα τησ προαÝρεσησ. Σε περÝπτωση πωλουµενησ εξωχρηµατιστηριακησ προαÝρεσησ (written
OTC option), η κεφαλαιακη απαÝτηση ορÝζεται σε συνÀρτηση µε το µεσο στο οποÝο αφορÀ η
προαÝρεση»¯
γ) το σηµεÝο 6 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«6. Για τα πιστοποιητικÀ επιλογησ (warrants) που αφορουν χρεωστικουσ και µετοχικουσ τÝτλουσ η
µεθοδοσ αντιµετωπισησ εÝναι Ýδια µε εκεÝνη που προβλεπεται για τισ προαιρεσεισ στο σηµεÝο 5»¯
δ) το σηµεÝο 33.i) αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«33.i) οι µετοχεσ δεν εÝναι µετοχεσ εκδοτων που εχουν εκδωσει διαπραγµατευσιµουσ χρεωστικουσ
τÝτλουσ οι οποÝοι τη δεδοµενη στιγµη συνεπÀγονται 8% κεφαλαιακη απαÝτηση στον πÝνακα 1
του σηµεÝου 14 η συνεπÀγονται χαµηλÞτερη κεφαλαιακη απαÝτηση για το λÞγο µÞνο Þτι
καλυπτονται απÞ εγγυηση η ασφÀλεια».
2. Το παρÀρτηµα II τροποποιεÝται ωσ εξησ:
α) το σηµεÝο 1 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«1. Σε περÝπτωση συναλλαγων στισ οποÝεσ χρεωστικοÝ τÝτλοι, µετοχεσ και βασικÀ εµπορευµατα
(εξαιρουµενων των συµφωνιων πωλησησ και επαναγορÀσ η αγορÀσ και επαναπωλησησ και των
δανειοδοσιων και δανειοληψιων τÝτλων η βασικων εµπορευµÀτων) δεν εχουν διακανονισθεÝ ακÞµη
µετÀ τισ προβλεπÞµενεσ ηµεροµηνÝεσ παρÀδοσησ τουσ, το Ýδρυµα πρεπει να υπολογÝζει τον κÝνδυνο
διαφορÀσ τιµων στον οποÝο υπÞκειται, δηλαδη τη διαφορÀ µεταξυ τησ συµφωνηθεÝσασ τιµησ
διακανονισµου των εν λÞγω χρεωστικων τÝτλων, µετοχων η βασικων εµπορευµÀτων και τησ
τρεχουσασ τιµησ τουσ στην αγορÀ, εφÞσον η διαφορÀ αυτη θα µπορουσε να του προκαλεσει ζηµÝα.
Το Ýδρυµα πρεπει να πολλαπλασιÀζει αυτη τη διαφορÀ µε τον κατÀλληλο συντελεστη τησ στηλησ
Α του πÝνακα του σηµεÝου 2 προκειµενου να υπολογÝσει την κεφαλαιακη απαÝτηση του»¯
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β) τα σηµεÝα 3.1 και 3.2 αντικαθÝστανται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«3.1. Το Ýδρυµα οφεÝλει να κατεχει κεφÀλαια για να καλυπτει τον κÝνδυνο του αντισυµβαλλοµενου
εÀν:
i) εχει καταβÀλει το αντÝτιµο τÝτλων η βασικων εµπορευµÀτων προτου του παραδοθουν οι εν

λÞγω τÝτλοι η βασικÀ εµπορευµατα, η εÀν εχει παραδωσει τÝτλουσ η βασικÀ εµπορευµατα
προτου λÀβει το σχετικÞ αντÝτιµο, και εÀν

ii) στην περÝπτωση διασυνοριακων συναλλαγων, εχουν παρελθει µÝα η περισσÞτερεσ ηµερεσ απÞ

τη στιγµη τησ εν λÞγω πληρωµησ η παρÀδοσησ.

3.2.

Η κεφαλαιακη απαÝτηση εÝναι το 8 % τησ αξÝασ των τÝτλων η των βασικων εµπορευµÀτων η των
χρεωστουµενων χρηµατικων ποσων επÝ το συντελεστη στÀθµισησ κινδυνου που ισχυει για το
συγκεκριµενο αντισυµβαλλÞµενο»¯

γ) η επικεφαλÝδα του σηµεÝου 4.1 και η πρωτη παρÀγραφοσ του σηµεÝου 4.1 αντικαθÝστανται απÞ το
ακÞλουθο κεÝµενο:
«ΣυµφωνÝεσ πωλησησ και επαναγορÀσ, συµφωνÝεσ αγορÀσ και επαναπωλησησ, δανειοδοσÝεσ και
δανειοληψÝεσ τÝτλων η βασικων εµπορευµÀτων
4.1.

Στην περÝπτωση των συµφωνιων πωλησησ και επαναγορÀσ και των συµφωνιων δανειοδοσÝασ
τÝτλων η βασικων εµπορευµÀτων που αφορουν τÝτλουσ η βασικÀ εµπορευµατα περιλαµβανÞµενα
στο χρηµατοφυλÀκιο συναλλαγων, το Ýδρυµα υπολογÝζει τη διαφορÀ µεταξυ τησ αγοραÝασ αξÝασ
των τÝτλων η των βασικων εµπορευµÀτων αφενÞσ και του ποσου που εχει δανεισθεÝ η τησ
αγοραÝασ αξÝασ τησ ασφÀλειασ που εχει λÀβει αφετερου, εφÞσον η διαφορÀ αυτη εÝναι θετικη.
Στην περÝπτωση των συµφωνιων αγορÀσ και επαναπωλησησ και των συµφωνιων δανειοληψÝασ
τÝτλων η βασικων εµπορευµÀτων, το Ýδρυµα υπολογÝζει τη διαφορÀ µεταξυ του ποσου που εχει
δανεÝσει η τησ αγοραÝασ αξÝασ τησ ασφÀλειασ που εχει καταθεσει αφενÞσ και τησ αγοραÝασ αξÝασ
των τÝτλων η των βασικων εµπορευµÀτων που εχει λÀβει αφετερου, εφÞσον η διαφορÀ αυτη εÝναι
θετικη».

3. Το παρÀρτηµα III τροποποιεÝται ωσ εξησ:
α) το σηµεÝο 1 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«1.

ΕÀν το Àθροισµα τησ συνολικησ καθαρησ θεσησ του ιδρυµατοσ σε συνÀλλαγµα και τησ συνολικησ
καθαρησ θεσησ του σε χρυσÞ, υπολογιζÞµενησ µε τη µεθοδο που ορÝζεται στα επÞµενα,
υπερβαÝνει το 2 % των συνολικων του ιδÝων κεφαλαÝων, το Àθροισµα τησ συνολικησ καθαρησ
θεσησ του σε συνÀλλαγµα και τησ συνολικησ καθαρησ θεσησ του σε χρυσÞ πολλαπλασιÀζεται επÝ
8% για να υπολογιστεÝ το Ýδιο κεφÀλαιο που απαιτεÝται εναντι συναλλαγµατικου κινδυνου.
Îωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 2004, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν στα ιδρυµατα να
υπολογÝζουν το απαιτουµενο Ýδιο κεφÀλαιο πολλαπλασιÀζοντασ επÝ 8 % το ποσÞ κατÀ το οποÝο
το Àθροισµα τησ συνολικησ καθαρησ θεσησ σε συνÀλλαγµα και τησ συνολικησ καθαρησ θεσησ σε
χρυσÞ υπερβαÝνει το 2 % των συνολικων ιδÝων κεφαλαÝων»¯

β) Τα σηµεÝα 3.1 και 3.2 αντικαθÝστανται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«3.1. Πρωτον, υπολογÝζεται η καθαρη ανοικτη θεση του ιδρυµατοσ σε κÀθε νÞµισµα (συµπεριλαµβανοµενου του νοµÝσµατοσ υποβολησ στοιχεÝων) και σε χρυσÞ. Η θεση αυτη αντιστοιχεÝ στο Àθροισµα
των ακÞλουθων (θετικων η αρνητικων) στοιχεÝων:
— καθαρη τρεχουσα θεση (δηλαδη Þλα τα στοιχεÝα ενεργητικου µεÝον Þλα τα στοιχεÝα παθητικου, συµπεριλαµβανοµενων των δεδουλευµενων τÞκων, στο σχετικÞ νÞµισµα η, για το χρυσÞ,
καθαρη τρεχουσα θεση σε χρυσÞ),
— καθαρη προθεσµιακη θεση (δηλαδη Þλα τα εισπρακτεα ποσÀ µεÝον Þλα τα πληρωτεα ποσÀ
βÀσει προθεσµιακων πρÀξεων συναλλÀγµατοσ και χρυσου, συµπεριλαµβανοµενων των προθεσµιακων συµβÀσεων συναλλÀγµατοσ και χρυσου και του κεφαλαÝου των ανταλλαγων
νοµισµÀτων που δεν εχει συνυπολογισθεÝ στην τρεχουσα θεση),
— αµετÀκλητεσ εγγυησεισ (και παρεµφερη µεσα) που εÝναι βεβαιο Þτι θα καταστουν απαιτητεσ
και πιθανÞ Þτι δεν θα ανακτηθουν,
— καθαρÀ µελλοντικÀ εσοδα/εξοδα µη ακÞµη δεδουλευµενα αλλÀ ηδη πληρωσ καλυµµενα (κατ’
επιλογη του ιδρυµατοσ που υποβÀλλει τα στοιχεÝα και µε προηγουµενη εγκριση των αρµÞδιων
αρχων, τα καθαρÀ µελλοντικÀ εσοδα/εξοδα που δεν εχουν καταχωρηθεÝ ακÞµη λογιστικÀ
αλλÀ εχουν καλυφθεÝ ηδη πληρωσ µεσω προθεσµιακων πρÀξεων συναλλÀγµατοσ µπορουν να
συµπεριλαµβÀνονται σ’ αυτÞν τον υπολογισµÞ). Το Ýδρυµα πρεπει να εφαρµÞζει µε συνεπεια
τη µεθοδο που εχει επιλεξει,
— ποσÞ ισοδυναµο µε το αποτελεσµα του συµψηφισµου των συντελεστων δελτα (net delta η
delta-based equivalent) για το συνολο του χαρτοφυλακÝου προαιρεσεων συναλλÀγµατοσ και
χρυσου,
— η αγοραÝα αξÝα των Àλλων (πλην συναλλÀγµατοσ και χρυσου) προαιρεσεων,
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— οι τυχÞν θεσεισ που εχει αναλÀβει σκοπÝµωσ το Ýδρυµα προκειµενου να καλυφθεÝ εναντι των
δυσµενων συνεπειων των συναλλαγµατικων διακυµÀνσεων για το λÞγο κεφαλαÝου/υποχρεωσεων τησ, µπορουν να µη συνοπολογÝζονται στον υπολογισµÞ τησ καθαρησ ανοικτησ θεσησ
ανÀ νÞµισµα. Οι θεσεισ αυτεσ δεν πρεπει να εÝναι διαρθρωτικησ φυσησ, να µη συνδεονται
δηλαδη µε τρεχουσεσ συναλλαγεσ, η δε εξαÝρεση τουσ απÞ τον υπολογισµÞ καθωσ και κÀθε
αλλαγη των συνθηκων εξαÝρεσησ τουσ προυMποθετουν τη συναÝνεση των αρµÞδιων αρχων. Η
Ýδια µεταχεÝριση και µε τουσ Ýδιουσ Þρουσ µπορεÝ να επιφυλÀσσεται στισ θεσεισ που εχει ενα
Ýδρυµα, οι οποÝεσ αφορουν στοιχεÝα ηδη εκπεσθεντα κατÀ τον υπολογισµÞ των ιδÝων
κεφαλαÝων.

3.2.

Οι αρµÞδιεσ αρχεσ εχουν τη διακριτικη ευχερεια να επιτρεπουν σε ιδρυµατα να χρησιµοποιουν
την καθαρη τρεχουσα αξÝα κατÀ τον υπολογισµÞ τησ καθαρησ ανοικτησ θεσησ σε κÀθε νÞµισµα
και σε χρυσÞ»¯

γ) στο σηµεÝο 4, το πρωτο εδÀφιο αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«4.

∆ευτερον, οι καθαρεσ θεσεισ long και short σε κÀθε νÞµισµα, εκτÞσ του νοµÝσµατοσ υποβολησ
στοιχεÝων και η καθαρη θεση long η short σε χρυσÞ µετατρεπονται στο νÞµισµα υποβολησ
στοιχεÝων βÀσει των τρεχουσων συναλλαγµατικων ισοτιµιων»¯

δ) το σηµεÝο 7 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«7.

∆ευτερον, εωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 2004, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν σε ιδρυµατα να
εφαρµÞζουν Àλλη µεθοδο απÞ εκεÝνεσ που περιγρÀφονται στα σηµεÝα 1 εωσ 6 για τουσ σκοπουσ
του παρÞντοσ παραρτηµατοσ. Οι κεφαλαιακεσ απαιτησεισ που προκυπτουν απÞ τη µεθοδο αυτη
πρεπει να επαρκουν για να υπερκαλυπτεται το 2 % τησ καθαρησ ανοικτησ θεσησ Þπωσ µετρÀται
συµφωνα µε το σηµεÝο 4, και, βÀσει µιασ ανÀλυσησ των διακυµÀνσεων των συναλλαγµατικων
ισοτιµιων σε Þλεσ τισ κυλιÞµενεσ περιÞδουσ δεκα εργÀσιµων ηµερων κατÀ τα τελευταÝα τρÝα
χρÞνια, για να καλυπτεται η πιθανη ζηµÝα κατÀ το 99% η περισσÞτερο του χρονικου διαστηµατοσ.
Η εναλλακτικη µεθοδοσ που περιγρÀφεται στο παρÞν σηµεÝο µπορεÝ να χρησιµοποιεÝται µÞνο υπÞ
τισ ακÞλουθεσ προυMποθεσεισ:
i) ο τυποσ υπολογισµου και οι συντελεστεσ συσχετισησ καθορÝζονται απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ µε
βÀση την ανÀλυση τουσ για τισ διακυµÀνσεισ των συναλλαγµατικων ισοτιµιων,
ii) οι αρµÞδιεσ αρχεσ επανεξετÀζουν τακτικÀ τουσ συντελεστεσ συσχετισησ υπÞ το φωσ των
εξελÝξεων στισ αγορεσ συναλλÀγµατοσ.»

4. Τα παρÀρτηµα V τροποποιεÝται ωσ εξησ:
α) στο σηµεÝο 2, το πρωτο εδÀφιο αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«ΚατÀ παρεκκλιση του σηµεÝου 1, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν σε ιδρυµατα που
υποχρεουνται να τηρουν τισ κεφαλαιακεσ απαιτησεισ Þσον αφορÀ τα Ýδια κεφÀλαιÀ τουσ, οι οποÝεσ
προβλεπονται στα παραρτηµατα I, II, III, IV, VI, VII και VIII, να χρησιµοποιουν εναν εναλλακτικÞ
ορισµÞ των ιδÝων κεφαλαÝων προκειµενου να τηρησουν αυτεσ τισ απαιτησεισ και µÞνο»¯
β) το σηµεÝο 4 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«4. Το ποσÞ των δανεÝων µειωµενησ εξασφÀλισησ που αναφερονται στο σηµεÝο 2 στοιχεÝο γ) δεν πρεπει να
υπερβαÝνει το 150 % κατ’ ανωτατο Þριο των αρχικων ιδÝων κεφαλαÝων που χρησιµοποιουνται για την
εκπληρωση των απαιτησεων που καθορÝζονται στα παραρτηµατα I, II, III, IV, VII και VIII και δεν
πρεπει να προσεγγÝζει αυτÞ το ανωτατο Þριο παρÀ µÞνο σε ειδικεσ περιστÀσεισ αποδεκτεσ απÞ τισ
αρµÞδιεσ αρχεσ»¯
γ) το σηµεÝο 6 και το σηµεÝο 7 αντικαθÝστανται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«6.

Οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν σε επιχειρησεισ επενδυσεων να υπερβαÝνουν το ανωτατο
Þριο για το ποσÞ των δανεÝων µειωµενησ εξασφÀλισησ του σηµεÝου 4, εφÞσον το κρÝνουν ορθÞ απÞ
Àποψη εποπτεÝασ και υπÞ την προυMπÞθεση Þτι το συνολο των δανεÝων µειωµενησ εξασφÀλισησ και τα
στοιχεÝα που αναφερονται στο σηµεÝο 5 δεν υπερβαÝνει το 200% των αρχικων ιδÝων κεφαλαÝων που
αποµενουν για την κÀλυψη των κεφαλαιακων απαιτησεων που ορÝζονται στα παραρτηµατα I, II, III,
IV, VII και VIII η το 250 % του αυτου ποσου στην περÝπτωση που οι επιχειρησεισ επενδυσεων
εκπÝπτουν απÞ το στοιχεÝο δ) που αναφερεται στο σηµεÝο 2 κατÀ τον υπολογισµÞ των ιδÝων
κεφαλαÝων.

7.

Οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν σε ενα πιστωτικÞ Ýδρυµα να υπερβεÝ το ανωτατο Þριο
κεφαλαÝου των δανεÝων µειωµενησ εξασφÀλισησ του σηµεÝου 4, εÀν το κρÝνουν ορθÞ απÞ Àποψη
εποπτεÝασ και υπÞ τον Þρο Þτι το συνολο του κεφαλαÝου των εν λÞγω δανεÝων µειωµενησ
εξασφÀλισησ και το στοιχεÝα που αναφερονται στο σηµεÝο 5 δεν υπερβαÝνουν το 250 % των αρχικων
ιδÝων κεφαλαÝων που αποµενουν για την τηρηση των απαιτησεων που ορÝζονται στα παραρτηµατα I,
II, III, VI, VII και VIII».
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5. ΠροστÝθενται τα ακÞλουθα παραρτηµατα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
1.

ΚÀθε θεση σε βασικÀ εµπορευµατα η σε παρÀγωγα µεσα βασικων εµπορευµÀτων εκφρÀζεται σε
τυποποιηµενεσ µονÀδεσ µετρησησ. Για κÀθε βασικÞ εµπÞρευµα, η τιµη για Àµεση παρÀδοση (spot
price) εκφρÀζεται στο νÞµισµα υποβολησ στοιχεÝων στισ αρµÞδιεσ αρχεσ.

2.

Οι θεσεισ σε χρυσÞ η σε παρÀγωγα µεσα χρυσου θεωρουνται Þτι ενεχουν κÝνδυνο συναλλÀγµατοσ και
αντιµετωπÝζονται συµφωνα µε το παρÀρτηµα III η το παρÀρτηµα VIII, κατÀ περÝπτωση, ωσ προσ τον
υπολογισµÞ του κινδυνου αγορÀσ.

3.

Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, οι θεσεισ που εÝναι αποκλειστικÀ χρηµατοδοτησεισ
φυσικων αποθεµÀτων µπορουν να εξαιρουνται µÞνο απÞ τον υπολογισµÞ του κινδυνου βασικου
εµπορευµατοσ.

4.

Οι κÝνδυνοι επιτοκÝου και συναλλÀγµατοσ που δεν καλυπτονται απÞ Àλλεσ διατÀξεισ του παρÞντοσ
παραρτηµατοσ περιλαµβÀνονται στον υπολογισµÞ του γενικου κινδυνου διαπραγµατευσιµων χρεωστικων τÝτλων και στον υπολογισµÞ του κινδυνου συναλλÀγµατοσ.

5.

Ùταν η θεση short καθÝσταται ληξιπρÞθεσµη πριν απÞ τη θεση long, τα ιδρυµατα καλυπτονται επÝσησ
εναντι του κινδυνου ανεπαρκουσ ρευστÞτητασ που ενδεχεται να υπÀρχει σε ορισµενεσ αγορεσ.

6.

Για τουσ σκοπουσ του σηµεÝου 19, το ποσÞ κατÀ το οποÝο οι θεσεισ long (short) υπερβαÝνουν τισ
θεσεισ short (long) του ιδρυµατοσ στο Ýδιο βασικÞ εµπÞρευµα και σε πανοµοιÞτυπεσ προθεσµιακεσ
συµβÀσεισ (futures), προαιρεσεισ (options) και πιστοποιητικÀ επιλογησ (warrants) αντιπροσωπευει
την καθαρη θεση του ιδρυµατοσ σε κÀθε βασικÞ εµπÞρευµα. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ επιτρεπουν την
αντιµετωπιση, συµφωνα µε Þσα ορÝζονται στα σηµεÝα 8, 9 και 10 των θεσεων σε παρÀγωγα µεσα ωσ
θεσεων στο υποκεÝµενο µεσο.

7.

Οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να θεωρησουν τισ ακÞλουθεσ θεσεισ ωσ θεσεισ στο Ýδιο βασικÞ εµπÞρευµα:
— θεσεισ σε διαφορετικεσ υποκατηγορÝεσ βασικων εµπορευµÀτων, οσÀκισ εÝναι αµοιβαÝωσ δυνατη η
παρÀδοση µιασ υποκατηγορÝασ εναντι Àλλησ και
— θεσεισ σε οµοειδη βασικÀ εµπορευµατα, εÀν εÝναι στενÀ υποκατÀστατα µεταξυ τουσ και εφÞσον
εÝναι δυνατÞν να καταδειχθεÝ σαφωσ ελÀχιστη συσχετιση υψουσ 0,9 µεταξυ των διακυµÀνσεων των
τιµων στη διÀρκεια ενÞσ τουλÀχιστον ετουσ.

ΕιδικÀ µεσα
8.

Οι προθεσµιακεσ συµβÀσεισ βασικων εµπορευµÀτων και οι προθεσµιακεσ δεσµευσεισ αγορÀσ η
πωλησησ µεµονωµενων βασικων εµπορευµÀτων ενσωµατωνονται στο συστηµα µετρησησ ωσ πλασµατικÀ (notional) ποσÀ εκφρασµενα στην τυποποιηµενη µονÀδα µετρησησ και τουσ αποδÝδεται προθεσµÝα
ληξησ µε βÀση την ηµεροµηνÝα ληξησ. Σε περÝπτωση προθεσµιακησ συµβασησ διαπραγµατευσιµησ σε
χρηµατιστηριο, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν κεφαλαιακη απαÝτηση Ýση µε το ποσÞ των
περιθωρÝων εγγυησησ (margins) που επιβÀλλει το χρηµατιστηριο εÀν εχουν πεισθεÝ Þτι το ποσÞ αυτÞ
αντιπροσωπευει το ακριβεσ µετρο του κινδυνου απÞ την εν λÞγω συµβαση και Þτι εÝναι τουλÀχιστον
Ýσο µε την κεφαλαιακη απαÝτηση για προθεσµιακη συµβαση που προκυπτει συµφωνα µε τη µεθοδο
την εκτιθεµενη στο παρÞν πρÀρτηµα η συµφωνα µε µεθοδο εσωτερικου µοντελου, κατÀ τα οριζÞµενα
στο παρÀρτηµα VIII. Îωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 2006, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν επÝσησ να επιτρεπουν,
για τισ συµβÀσεισ εξωχρηµατιστηριακων παρÀγωγων µεσων (OTC) του τυπου που αναφερεται στο
παρÞν σηµεÝο οι οποÝεσ διακανονÝζονται απÞ αναγνωρισµενο συµψηφιστικÞ γραφεÝο, κεφαλαιακη
απαÝτηση Ýση µε το ποσÞ των περιθωρÝων εγγυησησ που απαιτεÝ το συµψηφιστικÞ γραφεÝο, εφÞσον
κρÝνουν Þτι το ποσÞ αυτÞ αντιπροσωπευει το ακριβεσ µετρο του κινδυνου που συνδεεται µε τη
συµβαση παρÀγωγων µεσων και εÝναι τουλÀχιστον Ýσο µε την κεφαλαιακη απαÝτηση για την εν λÞγω
συµβαση που προκυπτει συµφωνα µε τη µεθοδο την εκτιθεµενη στο παρÞν παρÀρτηµα η συµφωνα µε
µεθοδο εσωτερικου µοντελου, κατÀ τα οριζÞµενα στο παρÀρτηµα VIII.

9.

Οι συµβÀσεισ ανταλλαγησ βασικων εµπορευµÀτων µε ενα σκελοσ σε σταθερεσ τιµεσ και το Àλλο σε
τρεχουσεσ τιµεσ πρεπει να ενσωµατωνονται στην προσεγγιση του πÝνακα προθεσµιων ληξησ ωσ συνολο
θεσεων Ýσων προσ το πλασµατικÞ ποσÞ τησ συµβασησ, Þπου κÀθε πληρωµη για την εξυπηρετηση τησ
συµβασησ ανταλλαγησ εÝναι µÝα θεση που αναγρÀφεται στο αντÝστοιχο διÀστηµα ληκτÞτητασ του
πÝνακα προθεσµιων ληξησ του σηµεÝου 13. Οι θεσεισ θα εÝναι long εÀν το Ýδρυµα πληρωνει σταθερεσ
τιµεσ και εισπρÀττει κυµαινÞµενεσ τιµεσ και short εÀν το Ýδρυµα εισπρÀττει σταθερεσ τιµεσ και
πληρωνει κυµαινÞµενεσ τιµεσ.
Οι συµβÀσεισ ανταλλαγησ βασικων εµπορευµÀτων στισ οποÝεσ τα δυο σκελη τησ συναλλαγησ εÝναι σε
διαφορετικÀ εµπορευµατα πρεπει να κατατÀσσονται στα αντÝστοιχα διαστηµατα ληκτÞτητασ συµφωνα
µε την προσεγγιση του πÝνακα προθεσµιων ληξησ.
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10. Οι προαιρεσεισ σε βασικÀ εµπορευµατα η σε παρÀγωγα µεσα βασικων εµπορευµÀτων αντιµετωπÝζονται ωσ θεσεισ αξÝασ Ýσησ µε το ποσÞ του υποκεÝµενου µεσου τησ προαÝρεσησ, πολλαπλασιασµενο επÝ
το συντελεστη δελτα για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ. Οι θεσεισ που υπολογÝζονται ετσι
µπορουν να συµψηφÝζονται µε αντÝθετεσ θεσεισ στο Ýδιο υποκεÝµενο εµπÞρευµα η στο Ýδιο παρÀγωγο
µεσο βασικου εµπορευµατοσ. Ο χρησιµοποιουµενοσ συντελεστησ δελτα εÝναι εÝτε εκεÝνοσ του σχετικου
χρηµατιστηρÝου εÝτε εκεÝνοσ που υπολογÝζεται απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ εÝτε, εÀν κανενασ απÞ αυτουσ
δεν εÝναι διαθεσιµοσ η εÀν πρÞκειται για εξωχρηµατιστηριακεσ προαιρεσεισ (OTC options), εκεÝνοσ
που υπολογÝζεται απÞ το Ýδιο το Ýδρυµα, εφÞσον οι αρµÞδιεσ αρχεσ εχουν πεισθεÝ για την καταλληλÞτητα του µοντελου που χρησιµοποιεÝ το Ýδρυµα.
ΩστÞσο, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν επÝσησ να απαιτουν απÞ τα ιδρυµατα να υπολογÝζουν τουσ
συντελεστεσ δελτα µε τη µεθοδο που αυτεσ ορÝζουν.
Οι αρµÞδιεσ αρχεσ απαιτουν την κÀλυψη των Àλλων κινδυνων, εκτÞσ του κινδυνου συντελεστη δελτα,
που σχετÝζονται µε προαιρεσεισ βασικων εµπορευµÀτων. Σε περÝπτωση παραχωρουµενησ προαÝρεσησ
βασικου εµπορευµατοσ διαπραγµατευσιµησ σε χρηµατιστηριο, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν κεφαλαιακη απαÝτηση Ýση µε το ποσÞ τησ απαÝτησησ περιθωρÝου που επιβÀλλει το χρηµατιστηριο
εÀν κρÝνουν Þτι το ποσÞ αυτÞ δÝνει το ακριβεσ µετρο του κινδυνου απÞ την εν λÞγω προαÝρεση και Þτι
εÝναι τουλÀχιστον Ýσο µε την κεφαλαιακη απαÝτηση για προαÝρεση που προκυπτει συµφωνα µε τη
µεθοδο την εκτιθεµενη στο παρÞν παρÀρτηµα η συµφωνα µε µεθοδο εσωτερικου µοντελου, κατÀ τα
οριζÞµενα στο παρÀρτηµα VIII. Îωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 2006, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν επÝσησ να
επιτρεπουν, για τισ εξωχρηµατιστηριακεσ προαιρεσεισ οι οποÝεσ διακανονÝζονται απÞ ανεγνωρισµενο
συµψηφιστικÞ γραφεÝο, κεφαλαιακη απαÝτηση Ýση µε το ποσÞ των περιθωρÝων εγγυησησ που απαιτεÝ
το συµψηφιστικÞ γραφεÝο, εφÞσον κρÝνουν Þτι το ποσÞ αυτÞ αντιπροσωπευει το ακριβεσ µετρο του
κινδυνου που συνδεεται µε την προαÝρεση και εÝναι τουλÀχιστον Ýσο µε την κεφαλαιακη απαÝτηση για
την εν λÞγω προαÝρεση που προκυπτει συµφωνα µε τη µεθοδο την εκτιθεµενη στο παρÞν παρÀρτηµα η
συµφωνα µε µεθοδο εσωτερικου µοντελου, κατÀ τα οριζÞµενα στο παρÀρτηµα VIII. Επιπλεον, σε
περÝπτωση αποκτωµενησ προαÝρεσησ βασικου εµπορευµατοσ διαπραγµατευσιµησ σε χρηµατιστηριο η
εξωχρηµατιστηριακησ, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν κεφαλαιακη απαÝτηση Ýδια µε εκεÝνη
που απαιτεÝται για το υποκεÝµενο βασικÞ εµπÞρευµα, υπÞ τον περιορισµÞ Þτι η απαÝτηση που
υπολογÝζεται ετσι δεν υπερβαÝνει την αγοραÝα αξÝα τησ προαÝρεσησ. Η κεφαλαιακη απαÝτηση για
παραχωρουµενη εξωχρηµατιστηριακη προαÝρεση καθορÝζεται σε σχεση µε το υποκεÝµενο βασικÞ
εµπÞρευµα.
11. Τα πιστοποιητικÀ επιλογησ που αφορουν βασικÀ εµπορευµατα αντιµετωπÝζονται µε τον Ýδιο τρÞπο
Þπωσ οι προαιρεσεισ βασικων εµπορευµÀτων του σηµεÝου 10.
12. Το Ýδρυµα που µεταβιβÀζει βασικÀ εµπορευµατα η εγγυηµενα δικαιωµατα κυριÞτητασ βασικων
εµπορευµÀτων σε συµφωνÝα πωλησησ και επαναγορÀσ και το Ýδρυµα που δανεÝζει βασικÀ εµπορευµατα σε συµφωνÝα δανειοδοσÝασ βασικων εµπορευµÀτων περιλαµβÀνει τα εµπορευµατα αυτÀ στον
υπολογισµÞ τησ κεφαλαιακησ απαÝτησησ του βÀσει του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.
α) Προσεγγιση µε βÀση τον πÝνακα προθεσµιων ληξησ
13. Ακολουθωντασ τον κατωτερω πÝνακα, το Ýδρυµα χρησιµοποιεÝ διαφορετικη προθεσµÝα ληξησ για
εκαστο βασικÞ προϊÞν. Οι θεσεισ που αντιστοιχουν σε κÀθε βασικÞ προϊÞν, αλλÀ και οι θεωρουµενεσ
ωσ θεσεισ σ’ αυτÞ το προϊÞν, κατÀ τα οριζÞµενα στο σηµεÝο 7, κατατÀσσονται στο οικεÝο διÀστηµα
ληξεωσ. Τα υλικÀ αποθεµατα κατατÀσσονται στο πρωτο διÀστηµα.

∆ιÀρκεια προθεσµιων ληξησ
(1)

.
.
.
.
.
.

0
1
3
6
1
2
3

Συντελεστησ διαφορÀσ αντιστοιχισµενησ θεσησ
(Spread rate)
(σε %)
(2)

# 1 µηνα
# 3 µηνεσ
# 6 µηνεσ
# 12 µηνεσ
# 2 ετη
# 3 ετη
ετη

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

14. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν το συµψηφισµÞ των θεσεων που εÝναι η θεωρουνται βÀσει
του σηµεÝου 7, θεσεισ στο Ýδιο βασικÞ προϊÞν και την κατÀταξη τουσ στο οικεÝο διÀστηµα ληξεωσ επÝ
εκκαθαρισµενησ βÀσεωσ, προκειµενου περÝ:
— θεσεων σε συµβÀσεισ ληγουσεσ την αυτη ηµεροµηνÝα και

L 204/21

L 204/22

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

— θεσεων σε συµβÀσεισ ληγουσεσ µε διαφορÀ δεκαηµερου, εÀν οι συµβÀσεισ αποτελουν αντικεÝµενο
διαπραγµÀτευσησ σε αγορεσ εχουσεσ καθηµερινÀ ηµεροµηνÝεσ παραδÞσεωσ.
15. Στη συνεχεια το Ýδρυµα αθροÝζει για κÀθε διÀστηµα ληκτÞτητασ τισ θεσεισ long αφενÞσ, και τισ θεσεισ
short, αφετερου. Το ποσÞ των πρωτων (δευτερων) που αντιστοιχÝζεται εναντι των δευτερων (πρωτων)
σε κÀθε διÀστηµα ληκτÞτητασ εÝναι η αντιστοιχισµενη θεση στο διÀστηµα αυτÞ, ενω η αποµενουσα
θεση long η short εÝναι η µη αντιστοιχισµενη θεση στο Ýδιο διÀστηµα ληκτÞτητασ (unmatched
position).
16. Το τµηµα τησ µη αντιστοιχισµενησ θεσησ long (short) σε δεδοµενο διÀστηµα ληκτÞτητασ που
αντιστοιχÝζεται εναντι τησ µη αντιστοιχισµενησ θεσησ short (long) στο επÞµενο διÀστηµα ληκτÞτητασ
εÝναι η αντιστοιχισµενη θεση µεταξυ των δυο διαστηµÀτων ληκτÞτητασ. Το µεροσ τησ µη αντιστοιχισµενησ θεσησ long η short που δεν µπορεÝ να αντιστοιχιστεÝ µε τον τρÞπο αυτÞ εÝναι η µη
αντιστοιχισµενη θεση.
17. Η κεφαλαιακη απαÝτηση, την οποÝα υποχρεουται να πληροÝ το Ýδρυµα για κÀθε βασικÞ εµπÞρευµα,
υπολογÝζεται µε βÀση το σχετικÞ πÝνακα προθεσµιων ληξεωσ και ισουται µε το Àθροισµα των
στοιχεÝων:
i)

Àθροισµα των αντιστοιχισµενων θεσεων long και short, πολλαπλασιασµενο µε τον κατÀλληλο
συντελεστη διαφορÀσ αντιστοιχισµενησ θεσησ (spread rate) που αναφερεται στη στηλη 2 του
πÝνακα του σηµεÝου 13 για κÀθε διÀστηµα προθεσµιων ληξησ και επÝ την τιµη του βασικου
εµπορευµατοσ για Àµεση παρÀδοση (spot price),

ii)

αντιστοιχισµενη θεση µεταξυ δυο διαστηµÀτων προθεσµιων ληξησ για κÀθε διÀστηµα προσθεσµιων ληξησ στο οποÝο µεταφερεται µια µη αντιστοιχισµενη θεση, πολλαπλασιασµενη επÝ 0,6%
(συντελεστησ µεταφορÀσ) (carry rate) και επÝ την τιµη του βασικου εµπορευµατοσ για Àµεση
παρÀδοση,

iii) αποµενουσεσ µη αντιστοιχισµενεσ θεσεισ, πολλαπλασιασµενεσ επÝ 15 % (συντελεστησ µη αντιστοιχισµενησ θεσησ) (outright rate) και επÝ την τιµη του βασικου εµπορευµατοσ για Àµεση παρÀδο-

ση.

18. Η συνολικη κεφαλαιακη απαÝτηση την οποÝα υποχρεουται να πληροÝ το Ýδρυµα για τον κÝνδυνο
βασικου εµπορευµατοσ ισουται µε το Àθροισµα των κεφαλαιακων απαιτησεων για εκαστο βασικÞ
εµπÞρευµα, συµφωνα µε το σηµεÝο 17.
β) Απλουστευµενη προσεγγιση
19. Η κεφαλαιακη απαÝτηση την οποÝα υποχρεουται να πληροÝ το Ýδρυµα για κÀθε βασικÞ εµπÞρευµα
ισουται µε το Àθροισµα των ακÞλουθων δυο στοιχεÝων:
i) 15% τησ καθαρησ θεσησ, long η short, πολλαπλασιασµενο επÝ την τιµη του εµπορευµατοσ για
Àµεση παρÀδοση (spot price),
ii) 3% τησ µεικτησ θεσησ, long συν short, πολλαπλασιασµενο επÝ την τιµη του εµπορευµατοσ για

Àµεση παρÀδοση.

20. Η συνολικη κεφαλαιακη απαÝτηση την οποÝα υποχρεουται να πληροÝ το Ýδρυµα για τον κÝνδυνο
βασικου εµπορευµατοσ ισουται µε το Àθροισµα των κεφαλαιακων απαιτησεων για εκαστο βασικÞ
εµπÞρευµα, συµφωνα µε το σηµεÝο 19.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
1.

Οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν, υπÞ τισ προυMποθεσεισ που ορÝζονται στο παρÞν παρÀρτηµα, να
επιτρεπουν στα ιδρυµατα να υπολογÝζουν τισ κεφαλαιακεσ απαιτησεισ τουσ για τον κÝνδυνο θεσησ, τον
κÝνδυνο συναλλÀγµατοσ η/και τον κÝνδυνο βασικου εµπορευµατοσ µε δικÀ τουσ εσωτερικÀ µοντελα
διαχεÝρισησ κινδυνων αντÝ, η σε συνδυασµÞ µε τα µοντελα που περιγρÀφονται στα παραρτηµατα I, III
και VII. Σε κÀθε περÝπτωση απαιτεÝται ρητη αναγνωριση των αρµÞδιων αρχων για τη χρησιµοποÝηση
των µοντελων αυτων, χÀριν εποπτεÝασ των κεφαλαÝων.

2.

Οι αρµÞδιεσ αρχεσ προβαÝνουν στην αναγνωριση αυτη µÞνον εφÞσον εχουν πεισθεÝ Þτι το συστηµα
διαχεÝρισησ κινδυνων του ιδρυµατοσ βασÝζεται σε υγιεÝσ αρχεσ, εφαρµÞζεται µε ακεραιÞτητα και
πληροÝ ιδÝωσ τα ακÞλουθα ποιοτικÀ κριτηρια:
i)

το εσωτερικÞ µοντελο µετρησησ κινδυνων του ιδρυµατοσ εντÀσσεται στενÀ στη διαδικασÝα
καθηµερινησ διαχεÝρισησ κινδυνων και αποτελεÝ τη βÀση για τισ εκθεσεισ προσ τη γενικη
διοÝκηση του ιδρυµατοσ σχετικÀ µε το υψοσ του τρεχοντοσ ανοÝγµατοσ του ιδρυµατοσ,

ii)

το Ýδρυµα διαθετει τµηµα ελεγχου κινδυνων, ανεξÀρτητο απÞ τα τµηµατα διαπραγµÀτευσησ και
απευθεÝασ υπÞλογο εναντι τησ γενικησ διοÝκησησ. Το τµηµα αυτÞ ευθυνεται για το σχεδιασµÞ
και τη λειτουργÝα του συστηµατοσ διαχεÝρισησ κινδυνων του ιδρυµατοσ. ΣυντÀσσει και αναλυει
τισ καθηµερινεσ εκθεσεισ για τα αποτελεσµατα του µοντελου µετρησησ κινδυνων και για τα
µετρα που πρεπει να λαµβÀνονται ωσ προσ τα Þρια διαπραγµÀτευσησ,
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iii)

το διοικητικÞ συµβουλιο και η γενικη διοÝκηση του ιδρυµατοσ συµµετεχουν ενεργωσ στη
διαδικασÝα ελεγχου των κινδυνων και οι καθηµερινεσ εκθεσεισ του τµηµατοσ ελεγχου κινδυνων
εξετÀζονται σε διοικητικÞ επÝπεδο που διαθετει επαρκη εξουσÝα για να επιβÀλλει µειωσεισ τÞσο
στισ θεσεισ µεµονωµενων διαπραγµατευτων Þσο και στο υψοσ του συνολικου ανοÝγµατοσ του
ιδρυµατοσ,

iv)

το Ýδρυµα διαθετει επαρκεσ προσωπικÞ ικανÞ να χρησιµοποιεÝ πολυπλοκα µοντελα στουσ τοµεÝσ
τησ διαπραγµÀτευσησ, του ελεγχου κινδυνων, του εσωτερικου ελεγχου και τησ υποστηριξησ και
διαχεÝρισησ συναλλαγων,

v)

το Ýδρυµα εχει θεσπÝσει διαδικασÝεσ για την παρακολουθηση και την εξασφÀλιση τησ τηρησησ
των εσωτερικων πολιτικων και ελεγχων Þσον αφορÀ τη συνολικη λειτουργÝα που συστηµατοσ
µετρησησ κινδυνων.

vi)

εχει αποδειχθεÝ Þτι τα µοντελα του ιδρυµατοσ µπορουν να µετρουν τουσ κινδυνουσ µε ικανοποιητικη ακρÝβεια,

vii)

το Ýδρυµα εφαρµÞζει τακτικÀ αυστηρÞ πρÞγραµµα προσοµοÝωσησ καταστÀσεων κρÝσησ (stress
testing), τα αποτελεσµατα του οποÝου εξετÀζονται απÞ τη γενικη διοÝκηση και λαµβÀνονται
υπÞψη στισ πολιτικεσ και τα Þρια που αυτη καθορÝζει,

viii) το Ýδρυµα διενεργεÝ, στο πλαÝσιο τησ τακτικησ διαδικασÝασ εσωτερικου ελεγχου, ανεξÀρτητη

ανÀλυση του οικεÝου συστηµατοσ µετρησησ κινδυνων. Η ανÀλυση αυτη αφορÀ τÞσο τισ
δραστηριÞτητεσ των τµηµÀτων διαπραγµÀτευσησ Þσο και εκεÝνεσ τησ ανεξÀρτητησ µονÀδασ
ελεγχου κινδυνων. ΤουλÀχιστον µÝα φορÀ κÀθε χρÞνο, το Ýδρυµα προβαÝνει σε αναθεωρηση τησ
συνολικησ διαδικασÝασ διαχεÝρισησ κινδυνων. Η αναθεωριση λαµβÀνει υποχρεωτικÀ υπÞψη:
— την καταλληλÞτητα τησ τεκµηρÝωσησ σχετικÀ µε το συστηµα και τισ διαδικασÝεσ διαχεÝρισησ
κινδυνων, καθωσ και την οργÀνωση τησ µονÀδασ ελεγχου κινδυνων,
— την ενσωµÀτωση των µετρησεων κινδυνων αγορÀσ στην καθηµερινη διαχεÝριση κινδυνων,
καθωσ και την ακεραιÞτητα του συστηµατοσ πληροφÞρησησ τησ διοÝκησησ,
— τη διαδικασÝα που εφαρµÞζει το Ýδρυµα για την εγκριση των µοντελων και συστηµÀτων
υπολογισµου των κινδυνων σε τιµεσ αγορÀσ τα οποÝα χρησιµοποιουνται απÞ τουσ διαπραγµατευτεσ και απÞ το προσωπικÞ του τµηµατοσ υποστηριξησ και διαχεÝρισησ συναλλαγων,
— την εκταση των κινδυνων αγορÀσ που λαµβÀνουν υπÞψη τα µοντελα και την πιστοποÝηση
κÀθε σηµαντικησ µεταβολησ στη διαδικασÝα µετρησησ κινδυνων,
— την ακρÝβεια και την πληρÞτητα των δεδοµενων για τισ ανοικτεσ θεσεισ, την ακρÝβεια των
υποθεσεων µεταβλητÞτητασ και συσχετισησ, καθωσ και την ακρÝβεια των υπολογισµων
αποτÝµησησ και ευαισθησÝασ,

— τισ διαδικασÝεσ που εφαρµÞζει το Ýδρυµα για να ελεγχει τη συνοχη, την ενηµερωση και την
αξιοπιστÝα των δεδοµενων που χρησιµοποιουνται στα εσωτερικÀ µοντελα, περιλαµβανοµενησ τησ ανεξαρτησÝασ των πηγων των δεδοµενων αυτων και
— τισ διαδικασÝεσ που εφαρµÞζει το Ýδρυµα για να αξιολογεÝ τουσ εκ των υστερων δοκιµαστικουσ ελεγχουσ που διενεργουνται για να εξακριβωθεÝ η ακρÝβεια των µοντελων.
3.

Το Ýδρυµα παρακολουθεÝ την ακρÝβεια και την απÞδοση του µοντελου, διÀ τησ εφαρµογησ ενÞσ
προγρÀµµατοσ δοκιµαστικου εκ των υστερων ελεγχου. Με τον ελεγχο αυτÞ, συγκρÝνεται για κÀθε
εργÀσιµη ηµερα, το µετρο δυνητικησ ζηµÝασ το υπολογιζÞµενο συµφωνα µε το µοντελο του ιδρυµατοσ
για τισ θεσεισ του χαρτοφυλακÝου στο τελοσ τησ ηµερασ, προσ την ηµερησια µεταβολη τησ αξÝασ του
χαρτοφυλακÝου µεχρι το τελοσ τησ επÞµενησ εργÀσιµησ ηµερασ. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ εξετÀζουν την
ικανÞτητα του ιδρυµατοσ να προβαÝνει σε δοκιµαστικÞ εκ των υστερων ελεγχο τÞσο των πραγµατικων
Þσο και των υποθετικων µεταβολων τησ αξÝασ του χαρτοφυλακÝου. Ο δοκιµαστικÞσ εκ των υστερων
ελεγχοσ των υποθετικων µεταβολων τησ αξÝασ του χαρτοφυλακÝου γÝνεται µε βÀση µια συγκριση
µεταξυ τησ αξÝασ του χαρτοφυλακÝου κατÀ το περασ τησ ηµερασ, και τησ αξÝασ του κατÀ το περασ τησ
εποµενησ, υποτιθεµενου Þτι οι θεσεισ παραµενουν αµετÀβλητεσ. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ απαιτουν απÞ τα
ιδρυµατα να λαµβÀνουν κατÀλληλα µετρα για τη βελτÝωση του προγρÀµµατοσ δοκιµαστικου εκ των
υστερων ελεγχου εφÞσον αυτÞ κρÝνεται ανεπαρκεσ.

4.

Για τουσ σκοπουσ του υπολογισµου των κεφαλαιακων απαιτησεων για την κÀλυψη του ειδικου
κινδυνου απÞ διαπραγµατευσιµουσ χρεωστικουσ και µετοχικουσ τÝτλουσ, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν
να αναγνωρÝζουν τη χρηση του εσωτερικου µοντελου ενÞσ ιδρυµατοσ, εφÞσον το µοντελο αυτÞ πληροÝ
τουσ υπÞλοιπουσ Þρουσ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ και επιπλεον:
— εξηγεÝ τη διαχρονικη διακυµανση των τιµων του χαρτοφυλακÝου,
— λαµβÀνει υπÞψη τη συγκεντρωση απÞ Àποψη µεγεθουσ και τισ µεταβολεσ στη συνθεση του
χαρτοφυλακÝου,
— αντεχει στισ αντÝξοεσ συνθηκεσ,
— επιβεβαιωνεται µε δοκιµαστικÞ εκ των υστερων ελεγχο µε τον οποÝο εκτιµÀται εÀν εχει υπολογισθεÝ ακριβωσ ο ειδικÞσ κÝνδυνοσ. ΕÀν οι αρµÞδιεσ αρχεσ επιτρεπουν τη διενεργεια του δοκιµαστικου εκ των υστερων ελεγχου βÀσει σχετικων υποχαρτοφυλακÝων, τα εν λÞγω υποχαρτοφυλÀκια
πρεπει να επιλεγονται µε συνεπεια.
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5.

Τα ιδρυµατα που χρησιµοποιουν εσωτερικÀ µοντελα µη ανεγνωρισµενα συµφωνα µε το σηµεÝο 4
υπÞκεινται σε χωριστη κεφαλαιακη απαÝτηση για την κÀλυψη του ειδικου κινδυνου, Þπωσ περιγρÀφεται στο παρÀρτηµα I.

6.

Για τουσ σκοπουσ του σηµεÝου 10.ii), στο αποτελεσµα του υπολογισµου που διενεργεÝ το Ýδρυµα
εφαρµÞζεται πολλαπλασιαστικÞσ συντελεστησ 3 τουλÀχιστον.

7.

Ο πολλαπλασιαστικÞσ συντελεστησ προσαυξÀνεται κατÀ ενα συµπληρωµατικÞ συντελεστη υψουσ
µηδεν (0) εωσ ενα (1), συµφωνα µε τον πÝνακα, ανÀλογα µε τον αριθµÞ των υπερβÀσεων κατÀ τισ
αµεσωσ προηγουµενεσ 250 εργÀσιµεσ ηµερεσ. Τα σχετικÀ στοιχεÝα αντλουνται απÞ τον εκ των υστερων
δοκιµαστικÞ ελεγχο του ιδρυµατοσ. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ υποχρεωνουν τα ιδρυµατα να υπολογÝζουν τισ
υπερβÀσεισ χωρÝσ ανακολουθÝεσ βÀσει του εκ των υστερων δοκιµαστικου ελεγχου επÝ πραγµατικων η
υποθετικων αλλαγων τησ αξÝασ του χαρτοφυλακÝου. Υπερβαση εÝναι η εντÞσ µιασ ηµερασ µεταβολη
αξÝασ που υπερβαÝνει το µετρο ηµερησιασ δυνητικησ ζηµÝασ το προκυπτον απÞ το µοντελο του
ιδρυµατοσ. Για τον καθορισµÞ του συµπληρωµατικου συντελεστη, καταγρÀφεται ο συνολικÞσ αριθµÞσ
των υπερβÀσεων τουλÀχιστον ανÀ τρÝµηνο.

ΑριθµÞσ υπερβÀσεων

ΣυµπληρωµατικÞσ συντελεστησ (Plus factor)

ΛιγÞτερεσ απÞ 5
5
6
7
8
9
10 η περισσÞτερεσ

0,00
0,40
0,50
0,65
0,75
0,85
1,00

Οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν, σε µεµονωµενεσ περιπτωσεισ και εφÞσον συντρεχουν εξαιρετικεσ περιστÀσεισ, να Àρουν την υποχρεωση προσαυξησησ του πολλαπλασιαστικου συντελεστη µε το συµπληρωµατικÞ συντελεστη του πÝνακα, εÀν το Ýδρυµα αποδεÝξει Þτι η αυξηση εÝναι αδικαιολÞγητη και το
µοντελο εÝναι κατÀ βÀση υγιεσ.
ΕÀν, λÞγω πολυÀριθµων υπερβÀσεων, πιθανολογεÝται Þτι το µοντελο δεν εÝναι αρκετÀ ακριβεσ, οι
αρµÞδιεσ αρχεσ ανακαλουν την αναγνωριση του η επιβÀλλουν τη ληψη των ενδεδειγµενων µετρων
προσ Àµεση βελτÝωση του.
Για να µπορουν οι αρµÞδιεσ αρχεσ να παρακολουθουν συνεχωσ την καταλληλÞτητα του συµπληρωµατικου συντελεστη, τα ιδρυµατα τουσ κοινοποιουν πÀραυτα και οπωσδηποτε εντÞσ πεντε εργÀσιµων
ηµερων τισ υπερβÀσεισ οι οποÝεσ διαπιστωνονται κατÀ την εφαρµογη του προγρÀµµατοσ ηµερησιου
δοκιµαστικου εκ των υστερων ελεγχου, και οι οποÝεσ, συµφωνα µε τον πÝνακα συνεπÀγονται αυξηση
του συµπληρωµατικου συντελεστη.
8.

ΕÀν το µοντελο του ιδρυµατοσ εχει αναγνωρισθεÝ απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ συµφωνα µε το σηµεÝο 4 για
τουσ σκοπουσ του υπολογισµου των κεφαλαιακων απαιτησεων για την κÀλυψη ειδικου κινδυνου, το
Ýδρυµα αυξÀνει την κεφαλαιακη του απαÝτηση που υπολογÝζεται συµφωνα µε τα σηµεÝα 6, 7 και 10
προσαυξÀνοντασ το ποσÞ που αντιστοιχεÝ:
i)

εÝτε στην αναλογÝα ειδικου κινδυνου τησ δυνητικησ ζηµÝασ που πρεπει να υπολογÝζεται χωριστÀ
συµφωνα µε τισ κατευθυντηριεσ γραµµεσ εποπτεÝασ εÝτε κατ’ επιλογη του ιδρυµατοσ,

ii)

στη δυνητικη ζηµÝα των υποχαρτοφυλακÝων χρεωστικων και µετοχικων τÝτλων που ενεχουν
ειδικÞ κÝνδυνο.

Τα ιδρυµατα που επιλεγουν τη λυση ii) προσδιορÝζουν τη διÀρθρωση του χαρτοφυλακÝου εκ των
προτερων και δεν µεταβÀλλουν τη διÀρθρωση αυτη χωρÝσ τη συγκατÀθεση των αρµÞδιων αρχων.
9.

Οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να Àρουν την απαÝτηση προσαυξησησ που προβλεπεται στο σηµεÝο 8, εÀν
το Ýδρυµα αποδεÝξει Þτι, συµφωνα µε τα ισχυοντα διεθνη πρÞτυπα, το µοντελο που χρησιµοποιεÝ
λαµβÀνει υπÞψη τον κÝνδυνο γεγονÞτοσ και τον κÝνδυνο υπερηµερÝασ για τουσ διαπραγµατευσιµουσ
χρεωστικουσ και µετοχικουσ τÝτλουσ του.

10. ΚÀθε Ýδρυµα υπÞκειται σε κεφαλαιακη απαÝτηση Ýση µε το υψηλÞτερο απÞ τα ακÞλουθα δυο ποσÀ:
i)

δυνητικη ζηµÝα τησ προηγουµενησ ηµερασ, υπολογιζÞµενη συµφωνα µε τισ παραµετρουσ που
ορÝζονται στο παρÞν παρÀρτηµα,
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µεσοσ Þροσ των ηµερησιων δυνητικων ζηµιων για καθεµÝα απÞ τισ εξηντα προηγουµενεσ
εργÀσιµεσ ηµερεσ, πολλαπλασιασµενοσ επÝ το συντελεστη του σηµεÝου 6 και προσαρµοσµενοσ
κατÀ το συντελεστη του σηµεÝου 7.

11. Ο υπολογισµÞσ τησ δυνητικησ ζηµÝασ πρεπει να πληροÝ τα ακÞλουθα ελÀχιστα πρÞτυπα:
i)

τουλÀχιστον καθηµερινÞσ υπολογισµÞσ τησ δυνητικησ ζηµÝασ,

ii)

µονοκατÀληκτο (one-tailed) διÀστηµα εµπιστοσυνησ, 99 εκατοστÀ (percentile),

iii) περÝοδοσ διακρÀτησησ ισοδυναµη µε δεκα ηµερεσ,
iv) πραγµατικη περÝοδοσ παρατηρησησ τουλÀχιστον ενÞσ ετουσ, εκτÞσ αν δικαιολογεÝται βραχυτερο

διÀστηµα συνεπεÝα σηµαντικησ εξαρσησ τησ αστÀθειασ των τιµων,

v)

τριµηνιαÝα ενηµερωση των δεδοµενων.

12. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ εξασφαλÝζουν επÝσησ Þτι το µοντελο λαµβÀνει επακριβωσ υπÞψη Þλουσ τουσ
ουσιαστικουσ κινδυνουσ τιµων απÞ θεσεισ σε προαιρεσεισ και σε εξοµοιουµενα µε προαιρεσεισ µεσα
και Þτι οι µη καλυπτÞµενοι απÞ το µοντελο κÝνδυνοι αυτου του εÝδουσ καλυπτονται µε επαρκη Ýδια
κεφÀλαια.
13. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ εξασφαλÝζουν Þτι το µοντελο υπολογισµου κινδυνων λαµβÀνει υπÞψη επαρκη
αριθµÞ παραγÞντων κινδυνου, ανÀλογα µε το επÝπεδο τησ δραστηριÞτητασ του ιδρυµατοσ στισ
αντÝστοιχεσ αγορεσ. Οι ελÀχιστεσ απαιτησεισ που πρεπει να πληρουνται εÝναι οι ακÞλουθεσ:
i)

καθÞσον αφορÀ τον κÝνδυνο επιτοκÝου, το συστηµα µετρησησ κινδυνων περιλαµβÀνει ενα συνολο
παραγÞντων κινδυνου αντιστοιχουντων στον κÝνδυνο επιτοκÝου για κÀθε ενα απÞ τα νοµÝσµατα
στο οποÝα το Ýδρυµα εχει εντÞσ η εκτÞσ ισολογισµου θεσεισ ευαÝσθητεσ στα επιτÞκια. Το Ýδρυµα
διαµορφωνει την καµπυλη αποδÞσεωσ συµφωνα µε µÝα απÞ τισ γενικÀ αποδεκτεσ µεθÞδουσ. Για
τισ θεσεισ που ενεχουν ουσιαστικÞ κÝνδυνο επιτοκÝου στα κυριÞτερα νοµÝσµατα και αγορεσ, η
καµπυλη αποδÞσεων διαιρεÝται σε τουλÀχιστον εξι διαστηµατα προθεσµιων ληξησ, κατÀ τρÞπο
ωστε να λαµβÀνονται υπÞψη οι διακυµÀνσεισ µεταβλητÞτητασ σε Þλα τα σηµεÝα τησ καµπυλησ.
Το συστηµα πρεπει επÝσησ να λαµβÀνει υπÞψη τον κÝνδυνο ατελωσ συσχετισµενων κινησεων
µεταξυ διαφορετικων καµπυλων απÞδοσησ,

ii)

για τον κÝνδυνο συναλλÀγµατοσ το συστηµα µετρησησ κινδυνων ενσωµατωνει παρÀγοντεσ
κινδυνου για χρυσÞ και για κÀθε µεµονωµενο νÞµισµα στο οποÝο εÝναι εκφρασµενεσ οι θεσεισ του
ιδρυµατοσ,

iii) για τον κÝνδυνο µετοχικων τÝτλων το συστηµα µετρησησ κινδυνων χρησιµοποιεÝ χωριστÞ παρÀ-

γοντα κινδυνου, τουλÀχιστον για καθεµÝα απÞ τισ αγορεσ µετοχων στην οποÝα το Ýδρυµα κατεχει
ουσιαστικεσ θεσεισ,

iv) για τον κÝνδυνο βασικου εµπορευµατοσ, το συστηµα µετρησησ κινδυνων χρησιµοποιεÝ χωριστÞ

παρÀγοντα κινδυνου, τουλÀχιστον για καθενα απÞ τα βασικÀ εµπορευµατα στα οποÝα το Ýδρυµα
κατεχει ουσιαστικεσ θεσεισ. Το συστηµα λαµβÀνει επÝσησ υπÞψη τον κÝνδυνο ατελωσ συσχετισµενων κινησεων µεταξυ παρεµφερων αλλÀ Þχι πανοµοιÞτυπων βασικων εµπορευµÀτων, καθωσ και
τον κÝνδυνο που σχετÝζεται µε µεταβολεσ στισ προθεσµιακεσ τιµεσ λÞγω µη αντιστοιχισµενων
προσθεσµιων ληξησ. ΛαµβÀνει επÝσησ υπÞψη τα χαρακτηριστικÀ τησ αγορÀσ, ιδÝωσ τισ ηµεροµηνÝεσ παρÀδοσησ και τα περιθωρια ελιγµου των διαπραγµατευτων Þσον αφορÀ το κλεÝσιµο
θεσεων.

14. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν στα ιδρυµατα να χρησιµοποιουν εµπειρικεσ συσχετÝσεισ στο
εσωτερικÞ και µεταξυ κατηγοριων κινδυνου, εÀν εχουν πεισθεÝ Þτι το συστηµα που χρησιµοποιεÝ το
Ýδρυµα για τη µετρηση αυτων των συσχετÝσεων εÝναι υγιεσ και εφαρµÞζεται µε ακεραιÞτητα.»
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 22ασ ΙουνÝου 1998
που τροποποιεÝ, ιδÝωσ ωσ προσ τισ ενυπÞθηκεσ πιστωσεισ, την οδηγÝα 89/647/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου σχετικÀ µε το συντελεστη φερεγγυÞτητασ των πιστωτικων ιδρυµÀτων
εφαρµÞζεται στα στοιχεÝα ενεργητικου τα οποÝα
εξασφαλÝζονται µε υποθηκεσ επÝ γραφεÝων η εµπορικων χωρων πολλαπλησ χρησησ¯ Þτι η παρεκκλιση
αυτη εληξε την 1η ΙανουαρÝου 1996¯

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

(3)

Þτι κατÀ τη θεσπιση τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ, η
Επιτροπη ανελαβε να εξετÀσει την παρεκκλιση αυτη
προκειµενου να εξακριβωσει εÀν, µε βÀση τα αποτελεσµατα τησ εξετασησ και των διεθνων εξελÝξεων και
λαµβανοµενησ υπÞψη τησ ανÀγκησ να αποφευχθουν
οι στρεβλωσεισ του ανταγωνισµου, εÝναι αναγκαÝα η
τροποποÝηση τησ διÀταξησ και η υποβολη, κατÀ
περÝπτωση, κατÀλληλων προτÀσεων¯ Þτι παρÞλο που
δεν οδηγουν σε αδιαµφισβητητα συµπερÀσµατα, τα
αποτελεσµατα τησ ερευνασ για τη διÀταξη αυτη
καταδεικνυουν Þτι δεν υπÀρχει ουσιαστικη διαφορÀ
µεταξυ των ποσοστων ζηµιων που διαπιστωθηκαν
στα κρÀτη µελη που απολαυουν και σε εκεÝνα που
δεν απολαυουν τησ παρεκκλισησ αυτησ¯ Þτι εÝναι
κατÀ συνεπεια δυνατη η επεκταση τησ παρεκκλισησ
σε Þλα τα κρÀτη µελη που το επιθυµουν εωσ τισ 31
∆εκεµβρÝου 2006¯

(4)

Þτι τα ενυπÞθηκα ακÝνητα πρεπει να υπÞκεινται σε
αυστηρÀ κριτηρια αποτÝµησησ και τακτικη επανεκτÝµηση τησ αξÝασ τουσ, ωστε να λαµβÀνονται υπÞψη οι
εξελÝξεισ στην αγορÀ εµπορικων ακινητων¯ Þτι τα
ακÝνητα πρεπει να χρησιµοποιουνται η να εκµισθωνονται απÞ τον ιδιοκτητη¯ Þτι τα δÀνεια για την
αξιοποÝηση ακÝνητησ περιουσÝασ εξαιρουνται απÞ το
πεδÝο εφαρµογησ αυτησ τησ διÀταξησ¯

(5)

Þτι η παρουσα οδηγÝα αποτελεÝ το πλεον πρÞσφορο
µεσο για την επÝτευξη των επιδιωκÞµενων στÞχων
και δεν υπερβαÝνει τα αναγκαÝα για το σκοπÞ αυτÞ
Þρια,

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

(2)

Þτι εÝναι σκÞπιµο οι τÝτλοι που εξασφαλÝζονται µε
υποθηκη να εξοµοιωθουν µε τα δÀνεια που αναφερονται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο γ)
σηµεÝο 1 και το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 4 τησ οδηγÝασ
89/647/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου (4), εÀν οι αρµÞδιεσ
αρχεσ θεωρουν Þτι εÝναι ισοδυναµοι ωσ προσ τον
πιστωτικÞ κÝνδυνο Þτι η αγορÀ τιτλοποÝησησ εξελÝσσεται µε ταχεÝσ ρυθµουσ¯ Þτι, εποµενωσ εÝναι ευκταÝο
να εξετÀσει η Επιτροπη µαζÝ µε τα κρÀτη µελη την
εποπτικη µεταχεÝριση των τÝτλων που εξασφαλÝζονται µε περιουσιακÀ στοιχεÝα και, ενα ετοσ µετÀ την
εκδοση τησ παρουσασ οδηγÝασ να υποβÀλει προτÀσεισ µε στÞχο την προσαρµογη τησ ισχυουσασ νοµοθεσÝασ ωστε να καθοριστεÝ η ενδεδειγµενη συνετη
µεταχεÝριση Þσον αφορÀ τουσ τÝτλουσ που εξασφαλÝζονται µε περιουσιακÀ στοιχεÝα¯
Þτι το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 4 τησ οδηγÝασ 89/
647/ΕΟΚ προβλεπει, υπÞ ορισµενουσ Þρουσ, παρεκκλιση για τεσσερα κρÀτη µελη απÞ τισ διατÀξεισ του
Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο γ) σηµεÝο 1, Þσον
αφορÀ το συντελεστη στÀθµισησ που πρεπει να

(1) ΕΕ C 114 τησ 19.4.1996, σ. 9.
(2) ΕΕ C 30 τησ 30.1.1997, σ. 99.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 17ησ ΣεπτεµβρÝου
1996 (ΕΕ C 320 τησ 28.10.1996, σ. 26), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου τησ 9ησ ΜαρτÝου 1998 (ΕΕ C 135 τησ 30.4.1998, σ. 1) και
απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 30ησ ΑπριλÝου
1998 (ΕΕ C 152 τησ 18.5.1998). ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου τησ
19ησ Μαιου 1998.
(4) ΕΕ L 386 τησ 30.12.1989, σ. 14¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/10/ΕΚ (ΕΕ L 85 τησ 3.4.1996,
σ. 17).

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1
Η οδηγÝα 89/647/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:
1. Στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο γ) σηµεÝο 1,
προστÝθεται το ακÞλουθο εδÀφιο:
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«τÝτλοι που εξασφαλÝζονται µε υποθηκη και µπορουν
να εξοµοιωθουν µε τα δÀνεια που αναφερονται στο
πρωτο εδÀφιο η στο Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 4, εÀν οι
αρµÞδιεσ αρχεσ θεωρουν, λαµβÀνοντασ υπÞψη το νοµοθετικÞ πλαÝσιο σε κÀθε κρÀτοσ µελοσ, Þτι εÝναι ισοδυναµοι ωσ προσ τον πιστωτικÞ κÝνδυνο. Με κÀθε επιφυλαξη για το εÝδοσ των τÝτλων που µπορουν να συµπεριληφθουν και πληρουν τισ προυMποθεσεισ του παρÞντοσ
σηµεÝου 1, οι “τÝτλοι που εξασφαλÝζονται µε υποθηκη”
µπορεÝ να συµπεριλÀβουν τÝτλουσ κατÀ την εννοια του
τµηµατοσ Β παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα α) και β) του
παραρτηµατοσ τησ οδηγÝασ 93/22/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου
τησ 10ησ Μαιου 1993 σχετικÀ µε τισ επενδυτικεσ υπηρεσÝεσ στον τοµεα των κινητων αξιων (*).
ΕιδικÞτερα, οι αρµÞδιεσ αρχεσ θα πρεπει να εχουν
πεισθεÝ Þτι:
i) οι τÝτλοι αυτοÝ εξασφαλÝζονται καθ’ ολοκληρÝα και

Àµεσα απÞ ενα συνολο ενυπÞθηκων δανεÝων τησ
ιδÝασ φυσησ µε αυτÀ που ορÝζονται στο πρωτο
εδÀφιο η στο Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 4 και τα οποÝα
εÝναι απολυτωσ ενηµερα κατÀ τη συσταση των
τÝτλων που εξασφαλÝζονται µε υποθηκη,

ii) εχει εγγραφεÝ επÝ των υπεγγυων περιουσιακων στοι-

χεÝων και σε αποδεκτÞ βαθµÞ υψηλησ τÀξησ υποθηκη εÝτε Àµεσα απÞ τουσ επενδυτεσ σε τÝτλουσ που
εξασφαλÝζονται µε υποθηκη, εÝτε για λογαριασµÞ
τουσ απÞ κÀποιο διαχειριστη η Àλλο εξουσιοδοτηµενο εκπρÞσωπο κατÀ την Ýδια αναλογÝα που εχουν
οι τÝτλοι που εχουν στην κατοχη τουσ ατοµικÀ προσ
το συνολο των διαθεσιµων τÝτλων.

(*) ΕΕ L 141 τησ 11.6.1993, σ. 27¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 95/26/ΕΚ (ΕΕ
L 68 τησ 18.7.1995, σ. 7)».
2. Το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 4 αντικαθÝσταται απÞ το
ακÞλουθο κεÝµενο:
«4. Îωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 2006, οι αρµÞδιεσ αρχεσ των
κρατων µελων µπορουν να επιτρεπουν στα πιστωτικÀ
τουσ ιδρυµατα να εφαρµÞζουν συντελεστη στÀθµισησ
κινδυνου 50 % στα δÀνεια που, κατÀ την κρÝση τουσ,
εξασφαλÝζονται πληρωσ και καθ’ ολοκληρÝα µε υποθηκεσ επÝ γραφεÝων η εµπορικων χωρων πολλαπλησ χρησησ που βρÝσκονται στο εδαφοσ των κρατων µελων τα
οποÝα επιτρεπουν την εφαρµογη συντελεστη στÀθµισησ
50% υπÞ τισ ακÞλουθεσ προυMποθεσεισ:
i) ο συντελεστησ στÀθµισησ κινδυνου 50 % εφαρµÞζε-

ται στο µεροσ του δανεÝου το οποÝο δεν υπερβαÝνει
ενα Þριο που υπολογÝζεται εÝτε συµφωνα µε το
στοιχεÝο α) εÝτε συµφωνα µε το στοιχεÝο β) κατωτερω:
α) 50% τησ αγοραÝασ αξÝασ του εν λÞγω ακινητου.
Η αγοραÝα αξÝα του ακινητου πρεπει να υπολογÝζεται απÞ δυο ανεξÀρτητουσ εκτιµητεσ που
προβαÝνουν σε ανεξÀρτητεσ εκτιµησεισ κατÀ τη
στιγµη τησ συναψησ του δανεÝου. Το δÀνειο
πρεπει να βασÝζεται στη χαµηλÞτερη µεταξυ
των δυο εκτιµησεων.
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Το ακÝνητο επανεκτιµÀται τουλÀχιστον µÝα
φορÀ το χρÞνο απÞ εναν εκτιµητη. Για τα
δÀνεια που δεν υπερβαÝνουν το 1 εκατοµµυριο
Ecu και το 5 % των ιδÝων κεφαλαÝων του πιστωτικου ιδρυµατοσ, το ακÝνητο επανεκτιµÀται τουλÀχιστον κÀθε τρÝα χρÞνια απÞ εναν εκτιµητη¯
β) 50% τησ αγοραÝασ αξÝασ του ακινητου η 60 %
τησ υποθηκικησ αξÝασ, Þποια µεταξυ των δυο
εÝναι χαµηλÞτερη, σε Þσα κρÀτη µελη εχουν
θεσπÝσει µε νοµοθετικεσ η κανονιστικεσ διατÀξεισ αυστηρÀ κριτηρια για την εκτÝµηση τησ
αξÝασ του υπεγγυου για ενυπÞθηκο δανεισµÞ.
Ωσ αξÝα του υπεγγυου για ενυπÞθηκο δανεισµÞ
ορÝζεται η αξÝα του ακινητου που καθορÝζεται
απÞ τον αρµÞδιο εκτιµητη ο οποÝοσ προβαÝνει
σε συντηρητικη εκτÝµηση τησ µελλοντικησ εµπορευσιµÞτητασ του ακινητου, λαµβÀνοντασ υπÞψη στοιχεÝα του ακινητου που παραµενουν σταθερÀ σε µακροχρÞνια βÀση, τισ κανονικεσ και
τισ τοπικεσ συνθηκεσ τησ αγορÀσ, την χρηση του
ακινητου εκεÝνη τη στιγµη και τυχÞν πρÞσφορεσ
εναλακτικεσ χρησεισ του ακινητου.
ΚατÀ την εκτÝµηση τησ αξÝασ του υπεγγυου για
ενυπÞθηκο δανεισµÞ δεν θα πρεπει να λαµβÀνονται υπÞψη στοιχεÝα κερδοσκοπικου χαρακτηρα. Η υποθηκικη αξÝα τεκµηριωνεται µε
τρÞπο διαφανη και σαφη.
ΤουλÀχιστον κÀθε τρÝα χρÞνια η, εφÞσον σηµειωθεÝ πτωση τησ αγορÀσ µεγαλυτερη απÞ 10 %,
επανεκτιµÀται η υποθηκικη αξÝα και ειδικÞτερα
οι υποκεÝµενοι Þροι οι σχετικοÝ µε την εξελιξη
τησ αντÝστοιχησ αγορÀσ.
Ùσον αφορÀ τα στοιχεÝα α) και β), ωσ “αγοραÝα
αξÝα” νοεÝται η τιµη στην οποÝα θα µπορουσε να
πωληθεÝ το ακÝνητο µε ιδιωτικÞ συµφωνητικÞ
µεταξυ ενÞσ πωλητη που ενεργεÝ εκουσÝωσ και ενÞσ
Àσχετου προσ αυτÞν αγοραστη, κατÀ την ηµερα τησ
εκτÝµησησ, θεωρωντασ ωσ δεδοµενο Þτι το ακÝνητο
προσφερεται δηµοσÝωσ προσ πωληση, Þτι οι Þροι
τησ αγορÀσ επιτρεπουν την κανονικη του εκποÝηση
και Þτι, λαµβÀνοντασ υπÞψη τη φυση του ακινητου,
µεσολαβεÝ µια κανονικη περÝοδοσ για τισ διαπραγµατευσεισ τησ πωλησεωσ:
ii) στο µεροσ του δανεÝου που υπερβαÝνει τα Þρια που
καθορÝζονται στο σηµεÝο i) εφαρµÞζεται συντελε-

στησ στÀθµισησ 100 %,

iii) το ακÝνητο πρεπει να χρησιµοποιεÝται η να εκµι-

σθωνεται απÞ τον ιδιοκτητη.

Το πρωτο εδÀφιο δεν κωλυει τισ αρµÞδιεσ αρχεσ κρÀτουσ µελουσ που εφαρµÞζει υψηλÞτερο συντελεστη
στÀθµισησ κινδυνου στο εδαφÞσ του να επιτρεπουν υπÞ
τουσ προαναφερÞµενουσ Þρουσ την εφαρµογη συντελεστη στÀθµισησ 50 % γι’ αυτÞ το εÝδοσ δανεÝων στο
εδαφοσ των κρατων µελων που επιτρεπουν την εφαρµογη συντελεστη στÀθµισησ κινδυνου 50 %.
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Οι αρµÞδιεσ αρχεσ των κρατων µελων µπορουν να
επιτρεπουν στα πιστωτικÀ τουσ ιδρυµατα να εφαρµÞζουν συντελεστη στÀθµισησ κινδυνου 50 % στα υφιστÀµενα δÀνεια εωσ τισ 21 ΙουλÝου 2000, υπÞ τον Þρο
Þτι εκπληρωνονται οι Þροι που απαριθµουνται σ’ αυτη
την παρÀγραφο. Στην περÝπτωση αυτη, το ακÝνητο
αποτιµÀται συµφωνα µε τα κριτηρια εκτÝµησησ που
παρατÝθενται ανωτερω το αργÞτερο εωσ τισ 21 ΙουλÝου
2003.
Για τα δÀνεια που θα εχουν χορηγηθεÝ πριν απÞ τισ 31
∆εκεµβρÝου 2006, ο συντελεστησ στÀθµισησ κινδυνου
50% εξακολουθεÝ να ισχυει µεχρι τη ληξη τουσ, εÀν το
πιστωτικÞ Ýδρυµα υποχρεουται να τηρησει τουσ συµβατικουσ Þρουσ.
Îωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 2006, οι αρµÞδιεσ αρχεσ των
κρατων µελων µπορουν επÝσησ να επιτρεπουν στα πιστωτικÀ τουσ ιδρυµατα να εφαρµÞζουν συντελεστη
στÀθµισησ κινδυνου 50 % στο µεροσ των δανεÝων που
εξασφαλÝζεται πληρωσ και καθ’ ολοκληρÝαν, κατÀ την
κρÝση τουσ, µε µετοχεσ φινλανδικων στεγαστικων εταιρειων που λειτουργουν συµφωνα µε τον φινλανδικÞ
στεγαστικÞ νÞµο του 1991 η ισοδυναµη µεταγενεστερη
νοµοθεσÝα, υπÞ τον Þρο Þτι τηρουνται οι προυMποθεσεισ
που καθορÝζονται στην παρουσα παρÀγραφο.
Τα κρÀτη µελη ενηµερωνουν την Επιτροπη Þσον αφορÀ τη χρηση αυτησ τησ παραγρÀφου.»

Íρθρο 2
1. Τα κρÀτη µελη θετουν σε ισχυ τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ για την
συµµÞρφωση µε την παρουσα οδηγÝα το αργÞτερο 24 µηνεσ
µετÀ την εναρξη ισχυοσ. Ενηµερωνουν αµεσωσ σχετικÀ την
Επιτροπη.
Οι διατÀξεισ αυτεσ, κατÀ την εκδοση τουσ απÞ τα κρÀτη
µελη περιλαµβÀνουν παραποµπη στην παρουσα οδηγÝα η
συνοδευονται απÞ παρÞµοια παραποµπη κατÀ την επÝσηµη
δηµοσÝευση τουσ. Η διαδικασÝα αυτησ τησ παραποµπησ
καθορÝζεται απÞ τα κρÀτη µελη.
2. Τα κρÀτη µελη ανακοινωνουν στην Επιτροπη το κεÝµενο των ουσιωδων διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου τισ οποÝεσ
θεσπÝζουν στον τοµεα που διεπεται απÞ την παρουσα
οδηγÝα.

Íρθρο 3
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την ηµερα τησ δηµοσÝευσησ τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων.

3. Το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 5 αντικαθÝσταται απÞ το
ακÞλουθο κεÝµενο:
«5. Τα κρÀτη µελη µπορουν να εφαρµÞζουν συντελεστη στÀθµισησ κινδυνου 50% στισ χρηµατοδοτικεσ µισθωσεισ ακινητων που θα εχουν συναφθεÝ πριν απÞ τισ
31 ∆εκεµβρÝου 2006 και αφορουν περιουσιακÀ στοιχεÝα
για επαγγελµατικη χρηση τα οποÝα βρÝσκονται στη
χωρα τησ εδρασ και διεπονται απÞ νοµοθετικεσ διατÀξεισ συµφωνα µε τισ οποÝεσ ο εκµισθωτησ παρακρατεÝ
την πληρη κυριÞτητα του µισθÝου µεχρισ Þτου ασκησει
ο µισθωτησ το δικαÝωµα αγορÀσ. Τα κρÀτη µελη ενηµερωνουν την Επιτροπη Þσον αφορÀ τη χρηση αυτησ τησ
παραγρÀφου.»

21.7.98

Íρθρο 4
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

Λουξεµβουργο, 22 ΙουνÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

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

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

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

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

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

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

L 204/30

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

καθωσ και το εÝδοσ και η µορφη τησ διασφÀλισησ
που εξασφαλÝζεται µε την παρεχÞµενη εγγυηση¯

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

(7)

(8)

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

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

(10)

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

(11)

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

(12)

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

(13)

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

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

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

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

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1

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

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

(15)

(16)

(17)

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

(1) ΕΕ L 141 τησ 11.6.1993, σ. 1.

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

λειτουργουν κανονικÀ,

—

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

—

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

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

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

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

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

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

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

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

Íρθρο 6
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

Λουξεµβουργο, 22 ΙουνÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

ο ΠρÞεδροσ

J.M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

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

ΕναποµεÝνασα διÀρκεια (γ)

ΣυµβÀσεισ επÝ
επιτοκÝων

ΣυµβÀσεισ που
αφορουν τιµεσ
συναλλÀγµατοσ
και χρυσÞ

ΣυµβÀσεισ που
αφορουν µετοχεσ

ΣυµβÀσεισ που
αφορουν
πολυτιµα µεταλλα εκτÞσ
απÞ το χρυσÞ

ΣυµβÀσεισ που
αφορουν εµπορευµατα εκτÞσ
των πολυτÝµων
µετÀλλων

Îνα ετοσ η λιγÞτερο

0%

1%

6%

7%

10 %

ΠÀνω απÞ ενα ετοσ και
µεχρι πεντε ετη

0,5 %

5%

8%

7%

12 %

ΠÀνω απÞ πεντε ετη

1,5 %

7,5 %

10 %

8%

15 %

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

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

Εναποµενουσα διÀρκεια

Πολυτιµα µεταλλα
(εκτÞσ απÞ χρυσÞ)

ΚοινÀ µεταλλα

2,5 %

Íλλα συµπεριλαµβαΓεωργικÀ προϊÞντα νοµενων και ενεργειακων προϊÞντων

ΚÀτω του ετουσ

2%

3%

4%

Îνα εωσ πεντε ετη

5%

4%

5%

6%

ΠÀνω απÞ πεντε ετη

7,5 %

8%

9%

10 %»

21.7.98

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

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

Β. Το παρÀρτηµα III τησ οδηγÝασ 89/647/ΕΟΚ αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΙ∆Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. ΣυµβÀσεισ επιτοκÝου
α) ΠρÀξεισ ανταλλαγησ επιτοκÝων στο Ýδιο νÞµισµα (single-currency interest rate swaps)
β) ΠρÀξεισ ανταλλαγησ κυµαινοµενων επιτοκÝων διαφορετικησ βÀσησ (basis swaps)
γ) Προθεσµιακεσ συµβÀσεισ επιτοκÝου (forward- rate agreements)
δ) ΑποκτηθεÝσεσ συµβÀσεισ προαιρεσεωσ (interest-rate futures)
ε) Αγορασθεντα δικαιωµατα επιτοκÝου (interest-rate options purchased)
2. ΣυµβÀσεισ συναλλÀγµατοσ και συµβÀσεισ χρυσου
α) ΠρÀξεισ τησ ανταλλαγησ επιτοκÝων σε διαφορετικÀ νοµÝσµατα (cross-currency interest-rate
swaps)
β) Προθεσµιακεσ πρÀξεισ συναλλÀγµατοσ (forward foreign-exchange contracts)
γ) ΠροθεσµιακÀ συµβÞλαια συναλλÀγµατοσ (currency futures)
δ) ΑποκτηθεÝσεσ συµβÀσεισ προαιρεσεωσ συναλλÀγµατοσ (currency options purchased)
ε) Íλλεσ συµβÀσεισ παρεµφερουσ φυσεωσ
στ) ΣυµβÀσεισ χρυσου παρεµφερεÝσ µε εκεÝνεσ των στοιχεÝων α) εωσ ε).
3. ΣυµβÀσεισ παρεµφερουσ φυσεωσ µε εκεÝνεσ του σηµεÝου 1 στοιχεÝα α) εωσ ε) και σηµεÝου 2 στοιχεÝα α)
εωσ στοιχεÝα δ) επÝ Àλλων στοιχεÝων αναφορÀσ η επÝ δεικτων, που αφορουν:
α) Μετοχεσ
β) Πολυτιµα µεταλλα εκτÞσ απÞ τον χρυσÞ
γ) Εµπορευµατα Àλλα εκτÞσ απÞ πολυτιµα µεταλλα
δ) Íλλεσ συµβÀσεισ παρεµφερουσ φυσεωσ.»
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 22ασ ΙουνÝου 1998
για την καθιερωση µιασ διαδικασÝασ πληροφÞρησησ στον τοµεα των τεχνικων προτυπων και
κανονισµων
φÀνεια στισ εθνικεσ πρωτοβουλÝεσ που αφορουν τη
θεσπιση τεχνικων προτυπων η κανονισµων¯

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:

(4)

Þτι τα εµπÞδια στισ συναλλαγεσ, τα οποÝα οφεÝλονται στουσ τεχνικουσ κανονισµουσ των προϊÞντων,
εÝναι παραδεκτÀ µÞνον εÀν εÝναι αναγκαÝα για την
κÀλυψη ορισµενων επιτακτικων αναγκων και εξυπηρετουν σκοπÞ γενικÞτερου ενδιαφεροντοσ, του οποÝου αποτελουν ουσιαστικη εγγυηση¯

(5)

Þτι η Επιτροπη πρεπει απαραÝτητα να διαθετει τισ
αναγκαÝεσ πληροφορÝεσ πριν απÞ τη θεσπιση τεχνικων διατÀξεων¯ Þτι τα κρÀτη µελη, τα οποÝα οφεÝλουν, δυνÀµει του Àρθρου 5 τησ συνθηκησ, να διευκολυνουν την Επιτροπη στην Àσκηση του εργου τησ,
οφεÝλουν να τησ κοινοποιουν τα σχεδιÀ τουσ στον
τοµεα των τεχνικων κανονισµων¯

(6)

Þτι Þλα τα κρÀτη µελη πρεπει, επÝσησ, να πληροφορουνται τουσ τεχνικουσ κανονισµουσ που σχεδιÀζονται απÞ Àλλο κρÀτοσ µελοσ¯

(7)

Þτι η εσωτερικη αγορÀ στÞχο εχει να διασφαλÝσει
ενα περιβÀλλον ευνοϊκÞ για την ανταγωνιστικÞτητα
των επιχειρησεων¯ Þτι, για να εκµεταλλευτουν
καλυτερα οι επιχειρησεισ τα πλεονεκτηµατα τησ αγορÀσ αυτησ, πρεπει να υπÀρχει ιδÝωσ µεγαλυτερη
ενηµερωση¯ Þτι, κατÀ συνεπεια, πρεπει να δοθεÝ η
δυνατÞτητα στουσ επιχειρηµατικουσ κυκλουσ να
κÀνουν γνωστεσ τισ εκτιµησεισ τουσ για τισ επιπτωσεισ των εθνικων τεχνικων κανονισµων που προτεÝνονται απÞ Àλλα κρÀτη µελη µεσω τησ τακτικησ
δηµοσÝευσησ των τÝτλων των κοινοποιουµενων σχεδÝων, καθωσ και µεσω των διατÀξεων που αφορουν
την εµπιστευτικÞτητα των σχεδÝων αυτων¯

(8)

Þτι κρÝνεται σκÞπιµο, για λÞγουσ ασφÀλειασ του
δικαÝου, τα κρÀτη µελη να γνωστοποιουν Þτι θεσπÝζεται εθνικÞσ τεχνικÞσ κανÞνασ, τηρουµενων Þσων
ορÝζει η παρουσα οδηγÝα¯

(9)

Þτι, Þσον αφορÀ τουσ τεχνικουσ κανονισµουσ για τα
προϊÞντα, τα µετρα µε τα οποÝα θα διασφαλισθεÝ η
καλη λειτουργÝα η εµβÀθυνση τησ αγορÀσ προυMποθετουν ιδÝωσ µεγαλυτερη διαφÀνεια των εθνικων
προθεσεων, καθωσ και επεκταση των αιτÝων και
Þρων εκτÝµησησ του αποτελεσµατοσ που µπορουν να
εχουν οι προτεινÞµενοι κανονισµοÝ, στην αγορÀ¯

τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ τα Àρθρα 100 Α, 213 και 43,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ
συνθηκησ (3),
Εκτιµωντασ:
(1)

Þτι η οδηγÝα 83/189/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 28ησ
ΜαρτÝου 1983, για την καθιερωση µιασ διαδικασÝασ
πληροφÞρησησ στον τοµεα των τεχνικων προτυπων
και κανονισµων (4), τροποποιηθηκε πολλεσ φορεσ
και σε σηµαντικη εκταση¯ Þτι εÝναι, ωσ εκ τουτου,
σκÞπιµη, για λÞγουσ σαφηνειασ και ορθολογισµου, η
κωδικοποÝηση τησ εν λÞγω οδηγÝασ¯

(2)

Þτι η εσωτερικη αγορÀ περιλαµβÀνει ενα χωρο χωρÝσ
εσωτερικÀ συνορα, µεσα στον οποÝο εξασφαλÝζεται
η ελευθερη κυκλοφορÝα των εµπορευµÀτων, των
προσωπων, των υπηρεσιων και των κεφαλαÝων¯ Þτι,
εποµενωσ, ενα απÞ τα θεµελια τησ ΚοινÞτητασ εÝναι
η απαγÞρευση των ποσοτικων περιορισµων στισ
συναλλαγεσ εµπορευµÀτων, καθωσ και των µετρων
που εχουν ισοδυναµο αποτελεσµα µε τουσ ποσοτικουσ αυτουσ περιορισµουσ¯

(3)

Þτι, για την καλη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ,
κρÝνεται σκÞπιµο να διασφαλισθεÝ µεγαλυτερη δια-

(1) ΕΕ C 78 τησ 12.3.1997, σ. 4.
(2) ΕΕ C 133 τησ 28.4.1997, σ. 5.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 17ησ ΣεπτεµβρÝου
1997 (ΕΕ C 304 τησ 6.10.1997, σ. 79), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου τησ 23ησ ΦεβρουαρÝου 1998 (EE C 110 τησ 8.4.1998, σ. 1)
και απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 30ησ ΑπριλÝου 1998 (EE C 152 τησ 18.5.1998). ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου
τησ 18ησ Μαιου 1998.
(4) ΕΕ L 109 τησ 26.4.1983, σ. 8¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την απÞφαση 96/139/ΕΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ
L 32 τησ 10.2.1996, σ. 31).
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(10)

Þτι, µε την προοπτικη αυτη, κρÝνεται σκÞπιµο να
εκτιµηθουν Þλεσ οι προδιαγραφεσ που επιβÀλλονται
σε ενα προϊÞν και να ληφθουν υπÞψη οι εξελÝξεισ
στισ εθνικεσ πρακτικεσ σε θεµατα κανονιστικησ
ρυθµισησ των προϊÞντων¯

(11)

Þτι οι απαιτησεισ, εκτÞσ των τεχνικων προδιαγραφων που αφορουν τον κυκλο ζωησ ενÞσ προϊÞντοσ
µετÀ τη διÀθεση του στην αγορÀ, µπορουν να επηρεÀσουν την ελευθερη κυκλοφορÝα του στην αγορÀ η
να δηµιουργησουν εµπÞδια στην καλη λειτουργÝα
τησ εσωτερικησ αγορÀσ¯

(12)

Þτι εÝναι ανÀγκη να διευκρινιστεÝ η εννοια του de
facto τεχνικου κανÞνα¯ Þτι, ιδÝωσ, οι διατÀξεισ µεσω
των οποÝων η δηµÞσια αρχη αναφερεται σε τεχνικεσ
προδιαγραφεσ η Àλλεσ απαιτησεισ η προτρεπει στην
τηρηση τουσ, καθωσ και οι διατÀξεισ για προϊÞντα
µε τα οποÝα συνδεεται η δηµÞσια αρχη, χÀριν του
δηµοσÝου συµφεροντοσ, εχουν ωσ αποτελεσµα να
προσδÝδουν στην τηρηση των εν λÞγω απαιτησεων η
προδιαγραφων χαρακτηρα περισσÞτερο αναγκαστικÞ απÞ εκεÝνον που θα εÝχαν φυσιολογικÀ λÞγω τησ
προελευσησ τουσ απÞ τον ιδιωτικÞ τοµεα¯

(13)

Þτι η Επιτροπη και τα κρÀτη µελη πρεπει, επιπλεον,
να εχουν στη διÀθεση τουσ αρκετÞ χρÞνο για να
προτεÝνουν τροποποιησεισ του σχεδιαζÞµενου µετρου, ωστε να εξαλειφθουν η να µειωθουν οι ενδεχÞµενεσ δυσχερειεσ στην ελευθερη κυκλοφορÝα των
εµπορευµÀτων¯

(14)

Þτι το οικεÝο κρÀτοσ µελοσ λαµβÀνει υπÞψη του τισ
προτεινÞµενεσ τροποποιησεισ κατÀ την επεξεργασÝα
του οριστικου κειµενου του µελετωµενου µετρου¯

(15)

(16)

Þτι η εσωτερικη αγορÀ συνεπÀγεται, ιδÝωσ σε περÝπτωση που καταστεÝ αδυνατη η εφαρµογη τησ αρχησ
τησ αµοιβαÝασ αναγνωρισησ απÞ τα κρÀτη µελη, την
εκδοση η την πρÞταση εκδοσησ υποχρεωτικων κοινοτικων πρÀξεων απÞ την Επιτροπη¯ Þτι εχει θεσπιστεÝ ενα ειδικÞ προσωρινÞ status quo ουτωσ
ωστε η εκδοση εθνικων µετρων να µη διακυβευει
την εκδοση απÞ το Συµβουλιο η απÞ την Επιτροπη
κοινοτικων πρÀξεων αναγκαστικου δικαÝου στον
Ýδιο τοµεα¯
Þτι το εν λÞγω κρÀτοσ µελοσ οφεÝλει, συµφωνα µε τισ
γενικεσ υποχρεωσεισ του Àρθρου 5 τησ συνθηκησ, να
αναβÀλει για επαρκεσ χρονικÞ διÀστηµα την εναρξη
ισχυοσ του σχεδιαζÞµενου µετρου, ωστε να καταστεÝ
δυνατη εÝτε η απÞ κοινου εξεταση των προτεινÞµενων τροποποιησεων εÝτε η επεξεργασÝα τησ πρÞτασησ µιασ πρÀξησ αναγκαστικου δικαÝου του ΣυµβουλÝου εÝτε η εκδοση µιασ πρÀξησ αναγκαστικου δικαÝου τησ Επιτροπησ¯ Þτι οι προθεσµÝεσ που προβλεπονται στη συµφωνÝα των Αντιπροσωπων των
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κυβερνησεων των κρατων µελων, συνελθÞντων στα
πλαÝσια του ΣυµβουλÝου τησ 28ησ Μαιου 1969, για
το status quo και την ενηµερωση τησ Επιτροπησ (1),
Þπωσ τροποποιηθηκε µε τη συµφωνÝα τησ 5ησ ΜαρτÝου 1973 (2), αποδεÝχθηκαν ανεπαρκεÝσ για τισ
συγκεκριµενεσ περιπτωσεισ και, εποµενωσ, πρεπει να
προβλεφθουν µεγαλυτερεσ προθεσµÝεσ¯
(17)

Þτι η διαδικασÝα του status quo και τησ ενηµερωσησ
τησ Επιτροπησ, που περιεχεται στη συµφωνÝα τησ
28ησ Μαιου 1969, εξακολουθεÝ να ισχυει για τα
προϊÞντα που υπÞκεινται σ’ αυτην και που δεν
αποτελουν αντικεÝµενο τησ παρουσασ οδηγÝασ¯

(18)

Þτι, µε στÞχο πÀντοτε να διευκολυνθεÝ η εκδοση
κοινοτικων µετρων απÞ το Συµβουλιο, τα κρÀτη
µελη πρεπει να απεχουν απÞ την εκδοση ενÞσ τεχνικου κανÞνα Þταν το Συµβουλιο εχει εγκρÝνει κοινη
θεση κατÞπιν προτÀσεωσ τησ Επιτροπησ που αφορÀ
το Ýδιο θεµα¯

(19)

Þτι τα εθνικÀ τεχνικÀ πρÞτυπα µπορουν στην πρÀξη
να εχουν τα Ýδια αποτελεσµατα µε τουσ τεχνικουσ
κανονισµουσ, Þσον αφορÀ την ελευθερη διακÝνηση
των εµπορευµÀτων¯

(20)

Þτι εÝναι, κατÀ συνεπεια, αναγκαÝο να εξασφαλιστεÝ
η ενηµερωση τησ Επιτροπησ ωσ προσ τα σχεδια
προτυπων, µε Þρουσ ανÀλογουσ µε αυτουσ που
ισχυουν για τουσ τεχνικουσ κανονισµουσ¯ Þτι, δυνÀµει του Àρθρου 213 τησ συνθηκησ, η Επιτροπη, για
να εκπληρωσει τα καθηκοντα που τησ εχουν ανατεθεÝ, µπορεÝ να συλλεγει οποιαδηποτε πληροφορÝα
και να προβαÝνει σε Þλουσ τουσ αναγκαÝουσ
ελεγχουσ, µεσα στα Þρια και µε τισ προυMποθεσεισ
που καθορÝζει το Συµβουλιο κατÀ τισ διατÀξεισ τησ
συνθηκησ¯

(21)

Þτι τα κρÀτη µελη και οι οικεÝοι οργανισµοÝ τυποποιησεωσ πρεπει επÝσησ να ενηµερωνονται σχετικÀ µε
τα πρÞτυπα τα οποÝα σχεδιÀζουν οι οργανισµοÝ
τυποποιησεωσ Àλλων κρατων µελων¯

(22)

Þτι η αναγκαιÞτητα συστηµατικησ κοινοποÝησησ
υφÝσταται πρÀγµατι µÞνο σε νεα θεµατα τυποποÝησησ και Þτι, αν η τυποποÝηση αυτη αναλαµβÀνεται
σε εθνικÞ επÝπεδο, µπορεÝ να δηµιουργησει αποκλÝσεισ µεταξυ των εθνικων προτυπων, µε αποτελεσµα
να διαταραχθεÝ η λειτουργÝα τησ αγορÀσ¯ Þτι κÀθε
µεταγενεστερη κοινοποÝηση η γνωστοποÝηση Þσον
αφορÀ την πορεÝα των εθνικων εργασιων πρεπει να
εξαρτÀται απÞ το ενδιαφερον που εκδηλωσαν για
τισ εργασÝεσ αυτεσ εκεÝνοι στουσ οποÝουσ γνωστοποιηθηκε προηγουµενωσ το νεο θεµα τυποποÝησησ¯

(23)

Þτι η Επιτροπη πρεπει ωστÞσο να εχει τη δυνατÞτητα να ζητεÝ τη γνωστοποÝηση των εθνικων προγραµµÀτων τυποποÝησησ, εν Þλω η εν µερει, για να
µπορεÝ να εξετÀζει τισ εξελÝξεισ τησ τυποποÝησησ σε
δεδοµενουσ οικονοµικουσ τοµεÝσ¯

(1) ΕΕ C 76 τησ 17.6.1969, σ. 9.
(2) ΕΕ C 9 τησ 15.3.1973, σ. 3.
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(24)

Þτι το συστηµα ευρωπαϊκησ τυποποÝησησ πρεπει να
οργανωθεÝ απÞ και για τα ενδιαφερÞµενα µερη,
βασιζÞµενο στη συνοχη, τη διαφÀνεια, τη συναÝνεση,
την ανεξαρτησÝα απÞ τα ιδιωτικÀ συµφεροντα, την
αποτελεσµατικÞτητα και τη ληψη αποφÀσεων µεσω
εθνικησ αντιπροσωπευσησ¯

(25)

Þτι η τυποποÝηση στην ΚοινÞτητα πρεπει να βασισθεÝ στα θεµελιωδη δικαιωµατα των εθνικων οργανισµων τυποποÝησησ, Þπωσ εÝναι η δυνατÞτητα παροχησ των σχεδÝων προτυπων, ενηµερωσησ για τη
συνεχεια που επιφυλÀσσεται στα σχετικÀ σχÞλια,
συνδεσησ µε τισ εθνικεσ εργασÝεσ τυποποÝησησ η
ακÞµη η δυνατÞτητα να ζητεÝται η επεξεργασÝα
ευρωπαϊκων αντÝ εθνικων προτυπων¯ Þτι εναπÞκειται στα κρÀτη µελη να λαµβÀνουν τα κατÀλληλα
µετρα τησ αρµοδιÞτητÀσ τουσ ουτωσ ωστε οι οικεÝοι
οργανισµοÝ τυποποÝησησ να σεβονται τα δικαιωµατα
αυτÀ¯

(26)

Þτι οι διατÀξεισ που αφορουν το status quo για τουσ
εθνικουσ οργανισµουσ τυποποÝησησ κατÀ την επεξεργασÝα ενÞσ ευρωπαϊκου προτυπου πρεπει να
ευθυγραµµιστουν µε τισ σχετικεσ διατÀξεισ που εκδÝδουν οι οργανισµοÝ τυποποÝησησ στο πλαÝσιο των
ευρωπαϊκων οργανισµων τυποποÝησησ¯

(27)

Þτι θα πρεπει να ιδρυθεÝ µια µÞνιµη επιτροπη, τα
µελη τησ οποÝασ θα διορÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη,
και η οποÝα θα επιφορτισθεÝ µε την υποβοηθηση τησ
Επιτροπησ στη µελετη των σχεδÝων εθνικων προτυπων και µε τη συνεργασÝα στισ προσπÀθειεσ τησ
για τη µεÝωση των τυχÞν δυσχερειων στην ελευθερη
διακÝνηση των προϊÞντων¯

(28)

Þτι θα πρεπει να ζητεÝται η γνωµη τησ µÞνιµησ
επιτροπησ σχετικÀ µε τα σχεδια µε τα οποÝα ζητεÝται
η τυποποÝηση και αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα¯

(29)

Þτι η παρουσα οδηγÝα δεν θÝγει τισ υποχρεωσεισ των
κρατων µελων σχετικÀ µε τισ ηµεροµηνÝεσ ενσωµÀτωσησ των οδηγιων που παρατÝθενται στο παρÀρτηµα III µεροσ Β,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1
ΚατÀ την εννοια τησ παρουσασ οδηγÝασ, νοουνται ωσ:
1.

«ΠροϊÞν»: κÀθε προϊÞν βιοµηχανικησ κατασκευησ, και
κÀθε γεωργικÞ προϊÞν, συµπεριλαµβανοµενων και των
αλιευτικων προϊÞντων.

2.

L 204/39

«Τεχνικη προδιαγραφη»: η προδιαγραφη που περιεχεται σε εγγραφο στο οποÝο ορÝζονται τα απαιτουµενα
χαρακτηριστικÀ ενÞσ προϊÞντοσ, Þπωσ τα επÝπεδα ποιÞτητασ η ιδιÞτητεσ χρησησ, η ασφÀλεια, οι διαστÀσεισ,
συµπεριλαµβανοµενων των διατÀξεων που ισχυουν
για το προϊÞν Þσον αφορÀ την ονοµασÝα πωλησησ,
την ορολογÝα, τα συµβολα, τισ δοκιµεσ και τισ µεθÞδουσ δοκιµησ, τη συσκευασÝα, τη σηµανση και το
ετικετÀρισµα, καθωσ και τισ διαδικασÝεσ αξιολÞγησησ
τησ πιστÞτητασ.
Ο Þροσ «τεχνικη προδιαγραφη» καλυπτει επÝσησ τισ
µεθÞδουσ και διαδικασÝεσ παραγωγησ γεωργικων
προϊÞντων δυνÀµει του Àρθρου 38 παρÀγραφοσ 1 τησ
συνθηκησ, προϊÞντων που προορÝζονται για ανθρωπινη διατροφη και διατροφη των ζωων, καθωσ και
φαρµÀκων Þπωσ ορÝζονται στο Àρθρο 1 τησ οδηγÝασ
65/65/ΕΟΚ (1), καθωσ και τισ µεθÞδουσ και διαδικασÝεσ παραγωγησ Àλλων προϊÞντων, εφÞσον αυτεσ εχουν
επιπτωσεισ στα χαρακτηριστικÀ τουσ γνωρÝσµατα.

3.

«Íλλη απαÝτηση»: απαÝτηση, εκτÞσ των τεχνικων προδιαγραφων, επιβαλλÞµενη σε ενα προϊÞν, ιδÝωσ για
λÞγουσ προστασÝασ των καταναλωτων η του περιβÀλλοντοσ, η οποÝα αφορÀ τον κυκλο ζωησ του προϊÞντοσ
µετÀ τη διÀθεση του στην αγορÀ, Þπωσ οι συνθηκεσ
χρησιµοποÝησησ, ανακυκλωσησ, επαναχρησιµοποÝησησ
η εξÀλειψησ του, εφÞσον οι συνθηκεσ αυτεσ µπορουν
να επηρεÀσουν σηµαντικÀ τη συνθεση η τη φυση του
προϊÞντοσ, η την εµπορÝα του.

4.

«ΠρÞτυπο»: οι τεχνικεσ προδιαγραφεσ που εχουν
εγκριθεÝ απÞ αναγνωρισµενο οργανισµÞ τυποποÝησησ,
για επανειληµµενη η διαρκη εφαρµογη, των οποÝων
Þµωσ η τηρηση δεν εÝναι υποχρεωτικη και οι οποÝεσ
υπÀγονται σε µÝα απÞ τισ ακÞλουθεσ κατηγορÝεσ:
— διεθνεσ πρÞτυπο: πρÞτυπο εγκεκριµενο απÞ διεθνη οργανισµÞ τυποποÝησησ το οποÝο τÝθεται στη
διÀθεση του κοινου,
— ευρωπαϊκÞ πρÞτυπο: πρÞτυπο εγκεκριµενο απÞ
ευρωπαϊκÞ οργανισµÞ τυποποÝησησ, το οποÝο τÝθεται στη διÀθεση του κοινου,
— εθνικÞ πρÞτυπο: πρÞτυπο εγκεκριµενο απÞ εθνικÞ
οργανισµÞ τυποποÝησησ το οποÝο τÝθεται στη διÀθεση του κοινου.

5.

«ΠρÞγραµµα τυποποÝησησ»: πρÞγραµµα εργασÝασ
ενÞσ αναγνωρισµενου οργανισµου τυποποÝησησ µε το
οποÝο καταρτÝζεται κατÀλογοσ των θεµÀτων για τα
οποÝα διεξÀγονται εργασÝεσ τυποποÝησησ.

(1) ΟδηγÝα 65/65/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 26ησ ΙανουαρÝου 1965,
περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων σχετικÀ µε τα φαρµακευτικÀ ιδιοσκευÀσµατα
(ΕΕ 22 τησ 9.2.1965, σ. 369/65)¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/39/ΕΟΚ (ΕΕ L 214 τησ 24.8.1993,
σ. 22).
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«Σχεδιο προτυπου»: το εγγραφο µε το κεÝµενο των
τεχνικων κανονισµων για καθορισµενο προϊÞν, που
σχεδιÀζεται να εγκριθεÝ συµφωνα µε τη διαδικασÝα
εθνικησ τυποποÝησησ, Þπωσ το κεÝµενο αυτÞ προκυπτει απÞ τισ προπαρασκευαστικεσ εργασÝεσ και διανεµεται προσ σχολιασµÞ η δηµÞσια ερευνα.

7.

«ΕυρωπαϊκÞσ ΟργανισµÞσ ΤυποποÝησησ»: οργανισµÞσ
αναφερÞµενοσ στο παρÀρτηµα I.

8.

«ΕθνικÞσ ΟργανισµÞσ ΤυποποÝησησ»: οργανισµÞσ
αναφερÞµενοσ στο παρÀρτηµα II.

9.

«ΤεχνικÞσ κανÞνασ»: τεχνικη προδιαγραφη η Àλλη
απαÝτηση, συµπεριλαµβανοµενων των οικεÝων διοικητικων διατÀξεων, τησ οποÝασ η τηρηση εÝναι υποχρεωτικη, de jure η de facto, για την εµπορÝα η τη χρηση
ενÞσ προϊÞντοσ σε κρÀτοσ µελοσ η σε σηµαντικÞ τµηµα
του κρÀτουσ αυτου, Þπωσ επÝσησ, µε την επιφυλαξη
των Þσων ορÝζει το Àρθρο 10, οι νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ των κρατων µελων
που απαγορευουν την κατασκευη, εισαγωγη, εµπορÝα
η χρηση ενÞσ προϊÞντοσ.
ΤεχνικοÝ κανÞνεσ de facto εÝναι ιδÝωσ:
— οι νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ η διοικητικεσ διατÀξεισ ενÞσ κρÀτουσ µελουσ οι οποÝεσ παραπεµπουν
εÝτε σε τεχνικεσ προδιαγραφεσ η Àλλεσ απαιτησεισ
εÝτε σε επαγγελµατικουσ κωδικεσ η κωδικεσ ορθησ
πρακτικησ που µε τη σειρÀ τουσ παραπεµπουν σε
τεχνικεσ προδιαγραφεσ η Àλλεσ απαιτησεισ και των
οποÝων η τηρηση αποτελεÝ τεκµηριο πιστÞτητασ
προσ τισ προδιαγραφεσ που ορÝζουν οι ωσ Àνω
νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ η διοικητικεσ διατÀξεισ,
— οι εκουσιεσ συµφωνÝεσ στισ οποÝεσ η δηµÞσια αρχη
εÝναι συµβαλλÞµενο µεροσ και οι οποÝεσ αποσκοπουν στην τηρηση, προσ το δηµÞσιο συµφερον,
των τεχνικων προδιαγραφων η Àλλων απαιτησεων.
Εξαιρουνται οι συγγραφεσ υποχρεωσεων των
δηµοσÝων συµβÀσεων,
— οι τεχνικεσ προδιαγραφεσ η Àλλεσ απαιτησεισ, που
συνδεονται µε φορολογικÀ η οικονοµικÀ µετρα και
επηρεÀζουν την κατανÀλωση προϊÞντων ενθαρρυνοντασ την τηρηση των τεχνικων αυτων προδιαγραφων η Àλλων απαιτησεων. Εξαιρουνται οι
τεχνικεσ προδιαγραφεσ η Àλλεσ απαιτησεισ που
εχουν σχεση µε τα εθνικÀ συστηµατα κοινωνικησ
ασφÀλισησ.
Καλυπτονται οι τεχνικοÝ κανÞνεσ που θεσπÝζουν οι
αρχεσ που ορÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη και περιλαµβÀνονται σε κατÀλογο που επρεπε να καταρτÝσει η
Επιτροπη πριν απÞ την 1η ΙουλÝου 1995 στα πλαÝσια
τησ επιτροπησ του Àρθρου 5.
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Ο κατÀλογοσ αυτÞσ θα τροποποιηθεÝ µε την Ýδια
διαδικασÝα.
10. «Σχεδιο τεχνικου κανÞνα»: το κεÝµενο µιασ τεχνικησ
προδιαγραφησ η Àλλησ απαÝτησησ, συµπεριλαµβανοµενων των διοικητικων διατÀξεων, που εκπονεÝται
προκειµενου η τεχνικη αυτη προδιαγραφη η απαÝτηση
να καθιερωθεÝ αµεσωσ η εν τελει ωσ τεχνικÞσ κανÞνασ,
και το οποÝο, δεδοµενου Þτι βρÝσκεται σε προπαρασκευαστικÞ στÀδιο, µπορεÝ να υποστεÝ ουσιαστικεσ
τροπολογÝεσ.
Η παρουσα οδηγÝα δεν ισχυει για τα µετρα που τα κρÀτη
µελη κρÝνουν αναγκαÝα στο πλαÝσιο τησ συνθηκησ προκεÝµενου να εξασφαλÝσουν την προστασÝα του κοινου, και
ιδιαÝτερα των εργαζοµενων, κατÀ τη χρηση προϊÞντων,
εφÞσον τα µετρα αυτÀ δεν επηρεÀζουν τα προϊÞντα.

Íρθρο 2
1. Η Επιτροπη και οι οργανισµοÝ τυποποÝησησ που αναφερονται στα παραρτηµατα I και II ενηµερωνονται σχετικÀ
µε τα νεα θεµατα για τα οποÝα οι εθνικοÝ οργανισµοÝ που
αναφερονται στο παρÀρτηµα II αποφασÝζουν, εντÀσσοντÀσ
τα στο πρÞγραµµα τυποποÝησησ, να θεσπÝσουν ενα πρÞτυπο η να τροποποιησουν το ηδη υφιστÀµενο πρÞτυπο,
εκτÞσ εÀν πρÞκειται για αυτουσια, η ισοδυναµη µεταφορÀ
ενÞσ διεθνουσ η ευρωπαϊκου προτυπου.
2. Στισ πληροφορÝεσ τησ παραγρÀφου 1, αναφερεται ιδÝωσ
εÀν το πρÞτυπο:
— αποτελεÝ µη ισοδυναµη µεταφορÀ ενÞσ διεθνουσ προτυπου,
— αποτελεÝ νεο εθνικÞ πρÞτυπο,
— αποτελεÝ τροποποÝηση ενÞσ εθνικου προτυπου.
Η Επιτροπη µπορεÝ, αφου ζητησει τη γνωµη τησ επιτροπησ
που αναφερεται στο Àρθρο 5, να καθορÝζει κανÞνεσ κωδικοποιηµενησ παρουσÝασησ των πληροφοριων αυτων, καθωσ και σχεδιο και κριτηρια συµφωνα µε τα οποÝα θα
υποβÀλλονται οι πληροφορÝεσ προκειµενου να διευκολυνεται η αξιολÞγηση τουσ.
3. Η Επιτροπη µπορεÝ να ζητÀ τη γνωστοποÝηση των
προγραµµÀτων τυποποÝησησ, εν µερει η εν Þλω.
Η Επιτροπη θετει τισ πληροφορÝεσ αυτεσ στη διÀθεση των
κρατων µελων, υπÞ µορφη που να επιτρεπει την αξιολÞγηση και τη συγκριση των διαφÞρων προγραµµÀτων.
4. Η Επιτροπη τροποποιεÝ ενδεχοµενωσ το παρÀρτηµα II,
µε βÀση τισ γνωστοποιησεισ των κρατων µελων.
5. Το Συµβουλιο αποφασÝζει, µετÀ απÞ πρÞταση τησ Επιτροπησ, για κÀθε τροποποÝηση του παραρτηµατοσ I.
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Íρθρο 3
Οι οργανισµοÝ τυποποÝησησ που αναφερονται στα παραρτηµατα I και II καθωσ και η Επιτροπη, λαµβÀνουν, κατÞπιν αιτησεωσ τουσ, τα σχεδια προτυπων και ενηµερωνονται
απÞ τον αρµÞδιο οργανισµÞ για τη συνεχεια που δÝνεται
στισ τυχÞν παρατηρησεισ τουσ επÝ των σχεδÝων αυτων.

Íρθρο 4
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα κατÀλληλα µετρα ωστε οι
εθνικοÝ τουσ οργανισµοÝ τυποποÝησησ:
— να γνωστοποιουν τισ πληροφορÝεσ που προβλεπονται
απÞ τα Àρθρα 2 και 3,
— να δÝνουν στη δηµοσιÞτητα τα σχεδια προτυπων, ετσι
ωστε να µπορουν να συγκεντρωνονται και παρατηρησεισ απÞ ενδιαφερÞµενα µερη εγκατεστηµενα σε Àλλα
κρÀτη µελη,
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3. Η Επιτροπη λαµβÀνει θεση ωσ προσ τισ ανακοινωσεισ
και προτÀσεισ που αναφερονται στην παρÀγραφο 2, και
συγκεκριµενα µπορεÝ να προτρεψει σχετικÀ την Επιτροπη:
— να καλεσει τουσ ευρωπαϊκουσ οργανισµουσ τυποποÝησησ να εκπονησουν ενα ευρωπαϊκÞ πρÞτυπο µεσα σε
τακτη προθεσµÝα,
— να φροντÝσει ωστε, εφÞσον χρειÀζεται, και προκειµενου
να αποφευχθεÝ ο κÝνδυνοσ των εµποδÝων κατÀ τισ
συναλλαγεσ, να αποφασÝσουν τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη
µελη σε µια πρωτη φÀση µεταξυ τουσ για τα κατÀλληλα
µετρα,
— να λÀβει κÀθε κατÀλληλο µετρο,
— να εντοπÝσει τουσ τοµεÝσ για τουσ οποÝουσ αποδεικνυεται αναγκαÝα η εναρµÞνιση και ανÀληψη, ενδεχοµενωσ,
των κατÀλληλων εργασιων εναρµÞνισησ σε ενα συγκεκριµενο τοµεα.
4. Η Επιτροπη οφεÝλει να ζητεÝ τη γνωµη τησ επιτροπησ:

— να παραχωρουν στουσ Àλλουσ οργανισµουσ που αναφερονται στο παρÀρτηµα II το δικαÝωµα να συµµετεχουν παθητικÀ η ενεργÀ (µε την αποστολη παρατηρητου) στισ προγραµµατιζÞµενεσ εργασÝεσ,

α) πριν απÞ κÀθε τροποποÝηση των καταλÞγων που περιεχονται στα παραρτηµατα I και II (Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 1)¯

— να µην αντιτÝθενται στην εξεταση, σε ευρωπαϊκÞ επÝπεδο και συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ των ευρωπαϊκων
οργανισµων τυποποÝησησ, ενÞσ θεµατοσ τυποποÝησησ
του προγρÀµµατοσ εργασÝασ τουσ, και να µην πραγµατοποιουν ενεργειεσ που θα µπορουσαν να προδικÀσουν
τη ληψη σχετικησ απÞφασησ.

β) κατÀ την κατÀρτιση των κανÞνων κωδικοποιηµενησ
παρουσÝασησ των πληροφοριων και του σχεδÝου και
των κριτηρÝων, συµφωνα µε τα οποÝα θα πρεπει να
υποβÀλλονται τα προγρÀµµατα τυποποÝησησ (Àρθρο 2
παρÀγραφοσ 2)¯

2. Τα κρÀτη µελη απεχουν, ιδÝωσ, απÞ κÀθε πρÀξη αναγνωρισησ, εγκρισησ τυπου η εµµεσησ χρησησ ενÞσ εθνικου
προτυπου που εχει εγκριθεÝ κατÀ παρÀβαση των Àρθρων 2
και 3 και τησ παραγρÀφου 1 του παρÞντοσ Àρθρου.

γ) κατÀ την επιλογη του πρακτικου συστηµατοσ που θα
πρεπει να εφαρµοσθεÝ για την ανταλλαγη πληροφοριων, που προβλεπει η παρουσα οδηγÝα, και των τροποποιησεων που θα πρεπει, ενδεχοµενωσ, να γÝνουν σ’
αυτÞ¯

Íρθρο 5
Ιδρυεται µÞνιµη επιτροπη αποτελουµενη απÞ εκπροσωπουσ των κρατων µελων, οι οποÝοι µπορουν να υποβοηθουνται απÞ εµπειρογνωµονεσ η συµβουλουσ. Την προεδρÝα ασκεÝ ο εκπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ.
Η επιτροπη καταρτÝζει τον εσωτερικÞ κανονισµÞ τησ.

Íρθρο 6
1. Η επιτροπη συνεδριÀζει, τουλÀχιστον δυο φορεσ το
χρÞνο, µε τουσ αντιπροσωπουσ των οργανισµων τυποποÝησησ που αναφερονται στα παραρτηµατα I και II.
2. Η Επιτροπη υποβÀλλει στην επιτροπη εκθεση σχετικÀ
µε τη θεση σε εφαρµογη και τη λειτουργÝα των διαδικασιων
που αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα, καθωσ και προτÀσεισ που αποσκοπουν στην εξÀλειψη των υφιστÀµενων η
προβλεπÞµενων εµποδÝων κατÀ τισ συναλλαγεσ.

δ) κατÀ την επανεξεταση τησ λειτουργÝασ του συστηµατοσ,
που θετει σε εφαρµογη η παρουσα οδηγÝα¯
ε) για τισ αιτησεισ που απευθυνονται στουσ οργανισµουσ
τυποποÝησησ που αναφερονται στην παρÀγραφο 3
πρωτη περÝπτωση.
5. Η Επιτροπη µπορεÝ να ζητεÝ τη γνωµη τησ επιτροπησ
για κÀθε προσχεδιο τεχνικου κανÞνα που λαµβÀνει.
6. Η επιτροπη µπορεÝ, αν το ζητησει ο πρÞεδρÞσ τησ η ενα
κρÀτοσ µελοσ, να επιληφθεÝ κÀθε ζητηµατοσ που αφορÀ
την εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ.
7. Οι εργασÝεσ τησ επιτροπησ και οι πληροφορÝεσ που τησ
διαβιβÀζονται εÝναι εµπιστευτικεσ.
ΩστÞσο, η επιτροπη και οι εθνικεσ αρχεσ µπορουν, λαµβÀνοντασ τισ αναγκαÝεσ προφυλÀξεισ, να προσφευγουν στην
πραγµατογνωµοσυνη φυσικων η νοµικων προσωπων που
µπορουν να ανηκουν στον ιδιωτικÞ τοµεα.
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Íρθρο 7
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα κατÀλληλα µετρα για
να εξασφαλÝσουν Þτι, κατÀ την εκπÞνηση ενÞσ ευρωπαϊκου
προτυπου, Þπωσ αναφερεται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 3
πρωτη περÝπτωση, η µετÀ την εγκριση του, οι εθνικοÝ τουσ
οργανισµοÝ τυποποÝησησ δεν προβαÝνουν σε καµÝα ενεργεια η οποÝα µπορεÝ να βλÀψει την επιδιωκÞµενη εναρµÞνιση, και ιδÝωσ, δεν δηµοσιευουν στο δεδοµενο τοµεα νεο η
αναθεωρηµενο εθνικÞ πρÞτυπο που δεν εÝναι πληρωσ
συµφωνο προσ υφιστÀµενο ευρωπαϊκÞ πρÞτυπο.
2. Η παρÀγραφοσ 1 δεν ισχυει για τισ εργασÝεσ των οργανισµων τυποποÝησησ οι οποÝεσ αναλαµβÀνονται υστερα
απÞ αÝτηση των δηµÞσιων αρχων προκειµενου να καταρτισθουν τεχνικοÝ κανονισµοÝ η πρÞτυπα για καθορισµενα
προϊÞντα µε στÞχο την κατÀρτιση τεχνικου κανÞνα για τα
προϊÞντα αυτÀ.
Τα κρÀτη µελη ανακοινωνουν στην Επιτροπη, συµφωνα µε
το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1, κÀθε αÝτηση απÞ τισ αναφερÞµενεσ στο προηγουµενο εδÀφιο ωσ σχεδιο τεχνικου κανÞνα
και σηµειωνουν τουσ λÞγουσ που δικαιολογουν την κατÀρτιση του.

Íρθρο 8
1. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 10, τα κρÀτη µελη
γνωστοποιουν πÀραυτα στην Επιτροπη κÀθε σχεδιο τεχνικου κανÞνα, εκτÞσ εÀν πρÞκειται απλωσ για αυτουσια
µεταφορÀ ενÞσ διεθνουσ η ευρωπαϊκου προτυπου, οπÞτε
αρκεÝ µια απλη πληροφÞρηση ωσ προσ το συγκεκριµενο
πρÞτυπο¯ επÝσησ, απευθυνουν στην Επιτροπη κοινοποÝηση
σχετικÀ µε τουσ λÞγουσ για τουσ οποÝουσ εÝναι αναγκαÝα η
θεσπιση ενÞσ τετοιου τεχνικου κανÞνα, εκτÞσ εÀν οι λÞγοι
αυτοÝ συνÀγονται ηδη απÞ το Ýδιο το σχεδιο.
ΕÀν χρειαστεÝ, τα κρÀτη µελη κοινοποιουν ταυτοχρÞνωσ —
εÀν δεν το εχουν ηδη διαβιβÀσει µε κÀποια προηγουµενη
γνωστοποÝηση τουσ — το κεÝµενο των βασικων, νοµοθετικων και κανονιστικων διατÀξεων που αφορουν κατÀ κυριο
και Àµεσο τρÞπο τον τεχνικÞ κανÞνα, εφÞσον η γνωση του
κειµενου αυτου εÝναι αναγκαÝα για να εκτιµηθεÝ η εµβελεια
του σχεδÝου τεχνικου κανÞνα.
Τα κρÀτη µελη προβαÝνουν σε νεα γνωστοποÝηση υπÞ τουσ
ανωτερω Þρουσ εφÞσον επιφερουν σηµαντικεσ τροποποιησεισ στο σχεδιο αυτÞ µε αποτελεσµα να τροποποιεÝται το
πεδÝο εφαρµογησ του, να συντοµευεται το αρχικÞ χρονοδιÀγραµµα εφαρµογησ, να προστÝθενται προδιαγραφεσ η
απαιτησεισ η να καθÝστανται πιο αυστηρεσ οι εν λÞγω
προδιαγραφεσ η απαιτησεισ.
ΕιδικÞτερα, Þταν το σχεδιο τεχνικου κανÞνα αφορÀ τον
περιορισµÞ τησ διÀθεσησ στο εµπÞριο η τησ χρησησ µιασ
ουσÝασ, ενÞσ παρασκευÀσµατοσ η ενÞσ χηµικου προϊÞντοσ,
συν τοισ Àλλοισ και για λÞγουσ δηµÞσιασ υγεÝασ και προστασÝασ των καταναλωτων η του περιβÀλλοντοσ, τα κρÀτη
µελη γνωστοποιουν επÝσησ εÝτε περÝληψη, εÝτε, στο µετρο
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που εÝναι διαθεσιµεσ οι σχετικεσ πληροφορÝεσ, τα χρησιµα
στοιχεÝα που αφορουν τη συγκεκριµενη ουσÝα, παρασκευασµα η προϊÞν, καθωσ και Þσα αφορουν τα γνωστÀ
και διαθεσιµα προϊÞντα υποκατÀστασησ. ΟµοÝωσ γνωστοποιουν τισ αναµενÞµενεσ επιπτωσεισ του µετρου στη δηµÞσια υγεÝα και την προστασÝα των καταναλωτων και του
περιβÀλλοντοσ, συνοδευοντÀσ τα µε ανÀλυση των κινδυνων, διενεργουµενη, Þπου συντρεχει λÞγοσ, βÀσει των γενικων αρχων αξιολÞγησησ των κινδυνων απÞ χηµικÀ προϊÞντα, Þπωσ προβλεπεται στο Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 4 του
κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 (1) για την περÝπτωση ηδη
υφισταµενησ ουσÝασ η στο Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 3 τησ
οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ (2) για την περÝπτωση νεασ ουσÝασ.
Η Επιτροπη, µÞλισ τησ γνωστοποιηθουν τα σχεδια τεχνικου
κανÞνα και Þλα τα σχετικÀ εγγραφα, τα θετει υπÞψη των
λοιπων κρατων µελων. ΜπορεÝ επÝσησ να τα υποβÀλει προσ
γνωµοδÞτηση στην επιτροπη του Àρθρου 5, και, ενδεχοµενωσ, στην επιτροπη που εÝναι αρµÞδια για τον εν λÞγω
τοµεα.
Ùταν πρÞκειται για τισ τεχνικεσ προδιαγραφεσ η Àλλεσ
απαιτησεισ που αναφερει το Àρθρο 1 σηµεÝο 9 δευτερο
εδÀφιο τρÝτη περÝπτωση, οι παρατηρησεισ η οι αιτιολογηµενεσ γνωµεσ τησ Επιτροπησ η των κρατων µελων δυνανται
να αφορουν µÞνον την πλευρÀ του µετρου η οποÝα ενδεχοµενωσ αποτελεÝ εµπÞδιο για τισ συναλλαγεσ και Þχι τη
φορολογικη η οικονοµικη του πτυχη.
2. Η Επιτροπη και τα κρÀτη µελη µπορουν να απευθυνουν προσ το κρÀτοσ µελοσ που γνωστοποÝησε σχεδιο
τεχνικου κανÞνα, παρατηρησεισ που το εν λÞγω κρÀτοσ
µελοσ θα λÀβει υπÞψη στο µετρο του δυνατου, αργÞτερα,
κατÀ την τελικη διατυπωση του τεχνικου κανÞνα.
3. Τα κρÀτη µελη γνωστοποιουν το ταχυτερο στην Επιτροπη το οριστικÞ κεÝµενο ενÞσ τεχνικου κανÞνα.
4. Οι πληροφορÝεσ που παρεχονται δυνÀµει του παρÞντοσ
Àρθρου δεν εÝναι εµπιστευτικεσ, εκτÞσ εÀν το ζητησει
ρητωσ το κρÀτοσ µελοσ που πραγµατοποιεÝ την κοινοποÝηση. ΚÀθε τετοια αÝτηση πρεπει να αιτιολογεÝται.
Αν αυτÞ ζητηθεÝ, η επιτροπη του Àρθρου 5 και οι εθνικεσ
διοικησεισ µπορουν, λαµβÀνοντασ τισ αναγκαÝεσ προφυλÀξεισ, να ζητησουν πραγµατογνωµοσυνη απÞ φυσικÀ η νοµικÀ πρÞσωπα που µπορουν να ανηκουν στον ιδιωτικÞ
τοµεα.
(1) ΚανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του ΣυµβουλÝου, τησ 23ησ
ΜαρτÝου 1993, για την αξιολÞγηση και τον ελεγχο των κινδυνων απÞ τισ υπÀρχουσεσ ουσÝεσ (ΕΕ L 84 τησ 5.4.1993, σ. 1).
(2) ΟδηγÝα 67/548/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 27ησ ΙουνÝου 1967,
περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων περÝ ταξινοµησεωσ, συσκευασÝασ και επισηµÀνσεωσ των επικÝνδυνων ουσιων (ΕΕ 196 τησ 16.8.1967, σ. 1)¯
οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ την οδηγÝα 92/32/ΕΟΚ (ΕΕ
L 154 τησ 5.6.1992, σ. 1).
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5. Ùταν σχεδιο τεχνικου κανÞνα αποτελεÝ µεροσ µετρου
του οποÝου η γνωστοποÝηση κατÀ τα στÀδια του σχεδÝου
προβλεπεται απÞ Àλλεσ κοινοτικεσ πρÀξεισ, τα κρÀτη µελη
µπορουν να προβαÝνουν στη γνωστοποÝηση που αναφερεται στην παρÀγραφο 1, µε βÀση αυτη την Àλλη πρÀξη,
αναφεροντοσ ρητÀ Þτι η γνωστοποÝηση αυτη γÝνεται επÝσησ
δυνÀµει τησ παρουσασ οδηγÝασ.
Η ελλειψη αντÝδρασησ απÞ πλευρÀσ Επιτροπησ, στο πλαÝσιο τησ παρουσασ οδηγÝασ, για ενα σχεδιο τεχνικου κανÞνα
δεν προδικÀζει την απÞφαση που θα µπορουσε να ληφθεÝ
στο πλαÝσιο Àλλων κοινοτικων πρÀξεων.
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τριων µηνων µετÀ την ηµεροµηνÝα αυτη, η Επιτροπη γνωστοποιησει τη διαπÝστωση τησ Þτι το σχεδιο τεχνικου κανÞνα αφορÀ θεµα καλυπτÞµενο απÞ πρÞταση οδηγÝασ, κανονισµου η απÞφασησ που εχει υποβληθεÝ στο Συµβουλιο,
συµφωνα µε το Àρθρο 189 τησ συνθηκησ.
5. ΕÀν το Συµβουλιο εγκρÝνει κοινη θεση κατÀ τη διÀρκεια τησ περιÞδου status quo που αναφερεται στισ παραγρÀφουσ 3 και 4, η περÝοδοσ αυτη θα επεκταθεÝ, µε την
επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 6, στουσ 18 µηνεσ.
6. Οι υποχρεωσεισ που αναφερονται στισ παραγρÀφουσ 3,
4 και 5, παυουν να υφÝστανται εÝτε:

Íρθρο 9

— Þταν η Επιτροπη ενηµερωσει τα κρÀτη µελη Þτι δεν
προτÝθεται πλεον να προτεÝνει η να εκδωσει κοινοτικη
πρÀξη αναγκαστικου χαρακτηρα,

1. Τα κρÀτη µελη αναβÀλλουν την εγκριση ενÞσ σχεδÝου
τεχνικου κανÞνα για τρεισ µηνεσ απÞ την ηµεροµηνÝα
παραλαβησ απÞ την Επιτροπη τησ γνωστοποÝησησ που
αναφερεται στο Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1.

— Þταν η Επιτροπη ενηµερωσει τα κρÀτη µελη Þτι
αποσυρει την πρÞταση η το σχεδιÞ τησ,

2. Τα κρÀτη µελη αναβÀλλουν:

— µε την εκδοση κοινοτικησ πρÀξησ αναγκαστικου
χαρακτηρα απÞ το Συµβουλιο η απÞ την Επιτροπη.

— την εγκριση ενÞσ σχεδÝου τεχνικου κανÞνα υπÞ µορφη
εκουσιασ συµφωνÝασ κατÀ την εννοια του Àρθρου 1
σηµεÝο 9 δευτερο εδÀφιο δευτερη περÝπτωση, για τεσσερισ µηνεσ,
— µε την επιφυλαξη των παραγρÀφων 3, 4 και 5, την
εγκριση οποιουδηποτε Àλλου σχεδÝου τεχνικου κανÞνα,
για εξι µηνεσ,
απÞ την ηµεροµηνÝα παραλαβησ απÞ την Επιτροπη τησ
γνωστοποποÝησησ που αναφερεται στο Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1, εφÞσον η Επιτροπη η Àλλο κρÀτοσ µελοσ διατυπωσει, εντÞσ τριων µηνων απÞ την ηµεροµηνÝα αυτη, εµπεριστατωµενη γνωµη συµφωνα µε την οποÝα το προτεινÞµενο
µετρο παρουσιÀζει πτυχεσ που µπορουν να δηµιουργησουν
εµπÞδια στην ελευθερη κυκλοφορÝα των εµπορευµÀτων
στα πλαÝσια τησ εσωτερικησ αγορÀσ.
Το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ µελοσ αναφερει στην Επιτροπη
τη συνεχεια που προτÝθεται να δωσει στισ εν λÞγω εµπεριστατωµενεσ γνωµεσ. Η Επιτροπη σχολιÀζει την αντÝδραση
αυτη.
3. Τα κρÀτη µελη αναβÀλλουν την εκδοση ενÞσ σχεδÝου
τεχνικου κανÞνα για δωδεκα µηνεσ απÞ την ηµεροµηνÝα
παραλαβησ απÞ την Επιτροπη τησ γνωστοποÝησησ που
αναφερεται στο Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1, εφÞσον, εντÞσ
τριων µηνων µετÀ την ηµεροµηνÝα αυτη, η Επιτροπη γνωστοποιησει την πρÞθεση τησ να προτεÝνει η να εκδωσει, για
το εν λÞγω θεµα, οδηγÝα, κανονισµÞ η απÞφαση, συµφωνα
µε το Àρθρο 189 τησ συνθηκησ.
4. Τα κρÀτη µελη αναβÀλλουν την εκδοση ενÞσ σχεδÝου
τεχνικου κανÞνα για δωδεκα µηνεσ απÞ την ηµεροµηνÝα
παραλαβησ απÞ την Επιτροπη τησ γνωστοποÝησησ που
αναφερεται στο Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1 εφÞσον, εντÞσ

7. Οι παρÀγραφοι 1 εωσ 5 δεν ισχυουν Þταν ενα κρÀτοσ
µελοσ, για λÞγουσ εκτακτησ ανÀγκησ, που επιβÀλλονται
απÞ σοβαρη και απρÞβλεπτη κατÀσταση συνδεÞµενη µε
την προστασÝα τησ υγεÝασ των προσωπων και των ζωων, µε
τη διατηρηση τησ χλωρÝδασ η µε την ασφÀλεια, πρεπει να
εκπονησει σε πολυ συντοµο χρονικÞ διÀτηµα τεχνικουσ
κανÞνεσ, προκειµενου να τουσ εκδωσει και να τουσ θεσει
σε ισχυ αµεσωσ, χωρÝσ να εÝναι δυνατη η διενεργεια διαβουλευσεων. Το κρÀτοσ µελοσ παραθετει στη γνωστοποÝηση που αναφερεται στο Àρθρο 8 την αιτιολογÝα του επεÝγοντα χαρακτηρα των µετρων. Η Επιτροπη αποφαÝνεται το
συντοµÞτερο δυνατÞν σχετικÀ µε τη γνωστοποÝηση αυτη.
Σε περÝπτωση καταχρηστικησ προσφυγησ στην ωσ Àνω
διαδικασÝα, η Επιτροπη λαµβÀνει τα ενδεδειγµενα µετρα.
Το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο τηρεÝται ενηµερο απÞ την
Επιτροπη.

Íρθρο 10
1. Τα Àρθρα 8 και 9 δεν εφαρµÞζονται στισ νοµοθετικεσ,
κανονιστικεσ η διοικητικεσ διατÀξεισ των κρατων µελων η
στισ εκουσιεσ συµφωνÝεσ µε τισ οποÝεσ τα κρÀτη µελη:
— συµµορφωνονται προσ τισ κοινοτικεσ πρÀξεισ αναγκαστικου χαρακτηρα που εχουν ωσ αποτελεσµα την εκδοση τεχνικων προδιαγραφων,
— τηρουν τισ δεσµευσεισ που απορρεουν απÞ µια διεθνη
συµφωνÝα και εχουν ωσ αποτελεσµα την εκδοση κοινων
τεχνικων προδιαγραφων στην ΚοινÞτητα,
— κÀνουν χρηση των ρητρων διασφÀλισησ που προβλεπονται σε κοινοτικεσ πρÀξεισ αναγκαστικου χαρακτηρα,
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— εφαρµÞζουν το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ
92/59/ΕΟΚ (1),
— εκτελουν απλωσ απÞφαση του ∆ικαστηρÝου των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων,
— τροποποιουν απλωσ εναν τεχνικÞ κανÞνα κατÀ την
εννοια του Àρθρου 1 παρÀγραφοσ 9 τησ παρουσασ
οδηγÝασ, κατÞπιν σχετικου αιτηµατοσ τησ Επιτροπησ,
προκειµενου να αρθεÝ ενα εµπÞδιο στισ συναλλαγεσ.

21.7.98
Íρθρο 12

Ùταν τα κρÀτη µελη θεσπÝζουν τεχνικÞ κανÞνα, ο κανÞνασ
αυτÞσ περιλαµβÀνει παραποµπη στην παρουσα οδηγÝα η
συνοδευεται απÞ τετοια παραποµπη κατÀ την επισηµη
δηµοσÝευση του. Οι λεπτοµερειεσ τησ παραποµπησ αυτησ
αποφασÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη.
Íρθρο 13

2. Το Àρθρο 9 δεν εφαρµÞζεται στισ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ των κρατων µελων που
προβλεπουν απαγÞρευση τησ παραγωγησ, εφÞσον δεν
θετουν εµπÞδια στην ελευθερη κυκλοφορÝα των αγαθων.

1. Οι οδηγÝεσ και αποφÀσεισ που παρατÝθενται στο
παρÀρτηµα III µεροσ Α καταργουνται, µε την επιφυλαξη
των υποχρεωσεων των κρατων µελων σχετικÀ µε τισ προθεσµÝεσ για τη µεταφορÀ στο εθνικÞ δÝκαιο που εµφαÝνονται στο παρÀρτηµα III µεροσ Β.

3. Το Àρθρο 9 παρÀγραφοι 3 εωσ 6 δεν εφαρµÞζεται στισ
εκουσιεσ συµφωνÝεσ που αναφερονται στο Àρθρο 1 σηµεÝο
9 δευτερο εδÀφιο δευτερη περÝπτωση.

2. Οι αναφορεσ στισ καταργουµενεσ οδηγÝεσ και αποφÀσεισ θεωρουνται Þτι γÝνονται στην παρουσα οδηγÝα και
διαβÀζονται συµφωνα µε τον πÝνακα αντιστοιχÝασ που
εµφαÝνεται στο παρÀρτηµα IV.

4. Το Àρθρο 9 δεν εφαρµÞζεται στισ τεχνικεσ προδιαγραφεσ η Àλλεσ απαιτησεισ που αναφερονται στο Àρθρο 1
σηµεÝο 9 δευτερο εδÀφιο τρÝτη περÝπτωση.

Íρθρο 14
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την εικοστη ηµερα
απÞ τη δηµοσÝευση τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Íρθρο 15

Íρθρο 11
Η Επιτροπη υποβÀλλει ανÀ διετÝα στο ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο, το Συµβουλιο και την Οικονοµικη και Κοινωνικη
Επιτροπη εκθεση σχετικÀ µε τα αποτελεσµατα τησ εφαρµογησ τησ παρουσασ οδηγÝασ. Οι εργασÝεσ τυποποÝησησ που
ανατÝθενται στον ΕυρωπαϊκÞ ΟργανισµÞ ΤυποποÝησησ
συµφωνα µε την παρουσα οδηγÝα καθωσ και τα στατιστικÀ
στοιχεÝα Þσον αφορÀ τισ λαµβανÞµενεσ γνωστοποιησεισ
δηµοσιευονται µÝα φορÀ ετησÝωσ, στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.

(1) ΟδηγÝα 92/59/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 29ησ ΙουνÝου 1992, για
τη γενικη ασφÀλεια των προϊÞντων (ΕΕ L 228 τησ 11.8.1992,
σ. 24).

Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

Λουξεµβουργο, 22 ΙουνÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
CEN

Ευρωπαϊκη Επιτροπη ΤυποποÝησησ
CENELEC

Ευρωπαϊκη Επιτροπη Ηλεκτροτεχνικησ ΤυποποÝησησ
ETSI

ΕυρωπαϊκÞ Ινστιτουτο Τηλεπικοινωνιακων Προτυπων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.

ΒΕΛΓΙΟ
ΙΒΝ/ΒΙΝ
Institut belge de normalisation
Belgisch Instituut voor Normalisatie
CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.

∆ΑΝΙΑ
DS
Dansk Standard
NTA
Telestyrelsen, National Telecom Agency

3.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4.

ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΟΤ
ΕλληνικÞσ ΟργανισµÞσ ΤυποποÝησησ

5.

ΙΣΠΑΝΙΑ
AENOR
Asociación Española de Normalización y Certificación

6.

ΓΑΛΛΙΑ
AFNOR
Association française de normalisation
UTE
Union technique de l’électricité — Bureau de normalisation auprès de l’AFNOR

7.

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
NSAI
National Standards Authority of Ireland
ETCI
Electrotechnical Council of Ireland

8.

ΙΤΑΛΙΑ
UNI (1)
Ente nazionale italiano di unificazione
CEI (1)
Comitato elettrotecnico italiano

(1) Οι οργανισµοÝ UNI και CEI, σε συνεργασÝα µε το Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni και το Ministero
dell’Industria, εχουν αναθεσει τισ εργασÝεσ που εντÀσσονται στο πλαÝσιο του ETSI στην επιτροπη CONCIT (Comitato
Nazionale di Coordinamento per le tecnologie dell’informazione).
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9.

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ITM
Inspection du travail et des mines
SEE
Service de l’énergie de l’État

10. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
NNI
Nederlands Normalisatie instituut
NEC
Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. ΑΥΣΤΡΙΑ
ÖN
Österreichisches Normungsinstitut
ÖVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
IPQ
Instituto Português de Qualidade

13. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
BSI
British Standards Institution
BEC
British Electrotechnical Committee

14. ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
SFS
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
THK
Telehallintokeskus
Teleförvaltningscentralen
SESKO
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKIO ry
Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

15. ΣΟΥΗ∆ΙΑ
SIS
Standardiseringen i Sverige
SEK
Svenska elektriska kommissionen
ITS
Informationstekniska standardiseringen
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ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΜΕΡΟΣ Α
Καταργουµενεσ αποφÀσεισ και οδηγÝεσ
(που αναφερονται στο Àρθρο 13)
ΟδηγÝα 83/189/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου και οι διαδοχικεσ τροποποιησεισ τησ
ΟδηγÝα 88/182/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου
ΑπÞφαση 90/230/ΕΟΚ τησ Επιτροπησ
ΑπÞφαση 92/400/ΕΟΚ τησ Επιτροπησ
ΟδηγÝα 94/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου
ΑπÞφαση 96/139/ΕΚ τησ Επιτροπησ
ΜΕΡΟΣ Β
ΗµεροµηνÝεσ ενσωµÀτωσησ
(που αναφερονται στο Àρθρο 13)
ΟδηγÝα

Ληξη προθεσµÝασ για τη µεταφορÀ στο εθνικÞ δÝκαιο

83/189/ΕΟΚ (ΕΕ L 109 τησ 26.4.1983, σ. 8)

31.3.1984

88/182/ΕΟΚ (ΕΕ L 81 τησ 26.3.1988, σ. 75)

1.1.1989

94/10/ΕΚ (ΕΕ L 100 τησ 19.4.1994, σ. 30)

1.7.1995

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΟδηγÝα 83/189/ΕΟΚ

Παρουσα οδηγÝα

Íρθρο 1

Íρθρο 1

Íρθρο 2

Íρθρο 2

Íρθρο 3

Íρθρο 3

Íρθρο 4

Íρθρο 4

Íρθρο 5

Íρθρο 5

Íρθρο 6

Íρθρο 6

Íρθρο 7

Íρθρο 7

Íρθρο 8

Íρθρο 8

Íρθρο 9

Íρθρο 9

Íρθρο 10

Íρθρο 10

Íρθρο 11

Íρθρο 11

Íρθρο 12

Íρθρο 12

—

Íρθρο 13

—

Íρθρο 14

—

Íρθρο 15

ΠαρÀρτηµα Ι

ΠαρÀρτηµα Ι

ΠαρÀρτηµα ΙΙ

ΠαρÀρτηµα ΙΙ

—

ΠαρÀρτηµα ΙΙΙ

—

ΠαρÀρτηµα IV
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