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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/..../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τις συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας2,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης4,

                                                
1 EE C 180 Ε της 26.6.2001, σ. 312.
2 EE C 196 της 12.7.2001, σ. 10.
3 ΕΕ C 48 της 21.2.2002, σ. 1.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της .... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της .... (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου

1998, σχετικά µε το αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα

συστήµατα διακανονισµού αξιογράφων1 αποτέλεσε τη βάση για την δηµιουργία ενός υγιούς

νοµικού πλαισίου για τα εν λόγω συστήµατα. Η εφαρµογή της οδηγίας αυτής κατέδειξε,

αφενός, ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία το να περιοριστεί ο εγγενής κίνδυνος των συστηµάτων

αυτών ο οποίος προκύπτει από την επιρροή διαφορετικών εννόµων τάξεων και, αφετέρου, ότι

η ύπαρξη κοινών κανόνων σε σχέση µε τη σύσταση ασφαλειών στο πλαίσιο των συστηµάτων

αυτών είναι ωφέλιµη.

(2) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 11ης Μαΐου 1999 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και το Συµβούλιο µε τίτλο «Εφαρµογή του πλαισίου για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές :

πρόγραµµα δράσης», ανέλαβε, µετά από διαβουλεύσεις µε ειδικούς επί των θεµάτων αυτών

καθώς και µε τις εθνικές αρχές, να εκπονήσει νέες προτάσεις νοµοθετικής δράσης στον εν

λόγω τοµέα, χάριν περαιτέρω προόδου σε σχέση µε αυτήν που επιτεύχθηκε µε την οδηγία

98/26/ΕΚ.

(3) Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα κοινοτικό καθεστώς για την παροχή τίτλων και µετρητών ως

εγγύησης τόσο στο πλαίσιο σύστασης ασφάλειας υπό µορφή τίτλων όσο και στο πλαίσιο

µεταφοράς τίτλου, συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών επαναγοράς (repos). Αυτό θα

συµβάλει στην ενοποίηση και οικονοµικότερη λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών αγορών

καθώς και στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Κοινότητας,

ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη

κυκλοφορία κεφαλαίων στην ενιαία αγορά χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Η παρούσα

οδηγία εστιάζεται στις διµερείς συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας.

                                                
1 ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45.
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(4) Η παρούσα οδηγία θεσπίζεται εντός ενός ευρωπαϊκού νοµικού πλαισίου που συνίσταται

ειδικότερα από την εν λόγω οδηγία 98/26/ΕΚ καθώς και από την οδηγία 2001/24/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και

την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων1, την οδηγία 2001/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εξυγίανση και την

εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων2 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του

Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας3. Η παρούσα

οδηγία είναι σύµφωνη µε το γενικότερο πλαίσιο των εν λόγω προηγούµενων νοµοθετικών

πράξεων και δεν περιέχει αντίθετες διατάξεις. Όντως, η παρούσα οδηγία συµπληρώνει τις εν

λόγω ισχύουσες νοµοθετικές πράξεις προσφέροντας λύσεις σε περαιτέρω ζητήµατα και

υπερβαίνοντας τα όριά τους σε σχέση µε συγκεκριµένα θέµατα που ήδη καλύπτονται από τις

εν λόγω πράξεις.

(5) Για να βελτιωθεί η ασφάλεια του δικαίου στις συµφωνίες χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, τα

κράτη µέλη θα πρέπει να φροντίσουν ώστε ορισµένες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου να

µην εφαρµόζονται επί των συµφωνιών αυτών, ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες ενδέχεται να

κωλύουν τη ρευστοποίηση της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας ή να καθιστούν αβέβαιο το

κύρος τρεχουσών τεχνικών όπως ο διµερής συµψηφισµός, η παροχή συµπληρωµατικής

διασφάλισης µε τη µορφή πρόσθετης ασφάλειας και η υποκατάσταση ασφάλειας.

(6) Η παρούσα οδηγία δεν αναφέρεται στα δικαιώµατα τα οποία ενδέχεται να απολαµβάνει

οιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση µε περιουσιακά στοιχεία που έχουν παρασχεθεί ως

χρηµατοοικονοµική ασφάλεια και τα οποία δεν γεννώνται βάσει των όρων της συµφωνίας

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας ή οποιασδήποτε νοµικής διάταξης ή δικαιϊκής αρχής που

εφαρµόζεται στα πλαίσια της έναρξης ή συνέχισης διαδικασιών εκκαθάρισης ή µέτρων

εξυγίανσης, όπως είναι η απαίτηση επιστροφής λόγω σφάλµατος, πλάνης ή ύπαρξης

ανικανότητας.

                                                
1 ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15.
2 ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 28.
3 ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ. 1.
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(7) Η γενική αρχή που περιέχεται στην οδηγία 98/26/ΕΚ, βάσει της οποίας το δίκαιο που

εφαρµόζεται στις ασφάλειες δυνάµει τίτλων σε λογιστική µορφή είναι εκείνο της χώρας στην

οποία βρίσκεται το σχετικό µητρώο, ο σχετικός λογαριασµός ή το κεντρικό σύστηµα

καταθέσεων, θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία ασφάλεια δικαίου

κατά την χρήση τέτοιου είδους τίτλων σε διασυνοριακό επίπεδο που χρησιµοποιούνται ως

χρηµατοοικονοµική ασφάλεια δυνάµει του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(8) Ο κανόνας lex rei sitae - σύµφωνα µε τον οποίο το κύρος και ως εκ τούτου το αντιτάξιµο

έναντι τρίτων συµφωνίας χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας κρίνονται βάσει του δικαίου του

κράτους στο οποίο βρίσκεται η χρηµατοοικονοµική ασφάλεια - αναγνωρίζεται σήµερα από

όλα τα κράτη µέλη. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας στους άµεσα

κατεχόµενους τίτλους, ο τόπος στον οποίο βρίσκονται οι τίτλοι σε λογιστική µορφή της

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και των οποίων η κατοχή εξασφαλίζεται µέσω ενός ή

περισσοτέρων µεσαζόντων, θα πρέπει να καθορίζεται. Εάν ο ασφαλειολήπτης έχει συνάψει

έγκυρη και ισχύουσα συµφωνία διασφάλισης σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας στην οποία

τηρείται ο σχετικός λογαριασµός, τότε το κύρος έναντι οιουδήποτε άλλου τίτλου ή

δικαιώµατος και το εκτελεστό της ασφάλειας θα πρέπει να διέπονται µόνο από το δίκαιο της

χώρας αυτής, αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό την έλλειψη ασφάλειας δικαίου ως

αποτέλεσµα άλλης απρόβλεπτης νοµοθετικής ρύθµισης.

(9) Για να περιοριστούν οι διοικητικές διατυπώσεις για τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνίας

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας εντός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, η µόνη

προϋπόθεση διασφάλισης του κύρους βάσει της εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά τη

χρηµατοοικονοµική ασφάλεια θα πρέπει να είναι το ότι η χρηµατοοικονοµική ασφάλεια

παραδίδεται, µεταβιβάζεται, κατέχεται, καταχωρείται ή καθορίζεται άλλως κατά τρόπο ώστε

να τελεί υπό την κατοχή ή τον έλεγχο του ασφαλειολήπτη ή προσώπου που ενεργεί εξ

ονόµατος του ασφαλειολήπτη, µη αποκλειοµένων των τεχνικών παροχής ασφάλειας σύµφωνα

µε τις οποίες ο ασφαλειοδότης έχει την ευχέρεια να υποκαθιστά την ασφάλεια ή να αποσύρει

το πλεονάζον µέρος της ασφάλειας.
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(10) Για τους ίδιους λόγους, η σύναψη, το κύρος, η πλήρωση τυπικών και διαδικαστικών

προϋποθέσεων, το αντιτάξιµο ή το αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο µιας συµφωνίας

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, ή η παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας δυνάµει µιας

συµφωνίας παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από την

τήρηση οιουδήποτε τύπου όπως η κατάρτιση ενός εγγράφου µε συγκεκριµένη µορφή ή µε

ιδιαίτερο τρόπο, η καταχώρηση σε επίσηµο ή δηµόσιο όργανο ή η εγγραφή σε δηµόσιο

µητρώο, η δηµοσίευση σε εφηµερίδα ή στον περιοδικό τύπο ή σε επίσηµο µητρώο ή η

δηµοσιότητα µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η κοινοποίηση σε δηµόσιο λειτουργό ή η παροχή

αποδεικτικών στοιχείων µε συγκεκριµένη µορφή ως προς την ηµεροµηνία κατάρτισης

εγγράφου ή άλλου µέσου, το ποσό των σχετικών οικονοµικών υποχρεώσεων ή οποιοδήποτε

άλλο θέµα. Η παρούσα οδηγία πρέπει, ωστόσο, να επιτυγχάνει την ισορροπία µεταξύ

αποτελεσµατικότητας της αγοράς και εξασφάλισης των συµβαλλοµένων µερών και των

τρίτων, ούτως ώστε να αποφεύγεται µεταξύ άλλων ο κίνδυνος απάτης. Η ισορροπία αυτή θα

πρέπει να επιτυγχάνεται µε το γεγονός ότι το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας

καλύπτει µόνο τις συµφωνίες χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας που συνεπάγονται κάποια

µορφή περιουσιακής απώλειας, όπως είναι η παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, και

στις οποίες η παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µπορεί να αποδεικνύεται εγγράφως ή

σε σταθερό υπόθεµα, εξασφαλίζοντας την ανιχνευσιµότητα της ασφάλειας. Για τους σκοπούς

της παρούσας οδηγίας, οι πράξεις που απαιτούνται δυνάµει του δικαίου των κρατών µελών

ως προϋποθέσεις για τη µεταβίβαση ή τη σύσταση ασφάλειας επί χρηµατοοικονοµικών

µέσων, εκτός των τίτλων σε λογιστική µορφή, όπως είναι η οπισθογράφηση στην περίπτωση

τίτλων εις διαταγήν ή η καταχώρηση στο µητρώο του εκδότη στην περίπτωση

καταχωρηµένων µέσων, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τυπικές πράξεις.

(11) Επί πλέον, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προστατεύει µόνο τις συµφωνίες παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας για τις οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Τα

αποδεικτικά στοιχεία µπορούν να παρέχονται εγγράφως ή καθ� οιονδήποτε άλλο νοµικά

δεσµευτικό τρόπο που προβλέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµφωνίες παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας.
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(12) Η απλοποίηση της χρήσης χρηµατοοικονοµικών ασφαλειών µέσω του περιορισµού των

διοικητικών διατυπώσεων συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα των διασυνοριακών πράξεων

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών

µελών που συµµετέχουν στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, οι οποίες είναι αναγκαίες

για την εφαρµογή της κοινής νοµισµατικής πολιτικής. Περαιτέρω, η µερική εξαίρεση των

συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας από ορισµένους κανόνες του

πτωχευτικού δικαίου διευκολύνει επιπλέον γενικότερα την κοινή νοµισµατική πολιτική, στο

πλαίσιο της οποίας οι συµµετέχοντες στην χρηµαταγορά εξισορροπούν µεταξύ τους την

συνολική ρευστότητα της αγοράς µέσω διασυνοριακών πράξεων οι οποίες καλύπτονται µε

ασφάλειες.

(13) Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην προστασία του κύρους των συµφωνιών

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας που βασίζονται στην µεταβίβαση της πλήρους κυριότητας

της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, π.χ. µε την εξάλειψη του λεγόµενου

«επαναχαρακτηρισµού» των εν λόγω συµφωνιών χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας

(περιλαµβανοµένων των συµφωνιών επαναγοράς) ως ασφαλειών υπό µορφή τίτλων.

(14) Θα πρέπει να προστατευθεί η εφαρµογή της ρήτρας διµερούς συµψηφισµού, όχι µόνο ως

µηχανισµού εκτέλεσης των συµφωνιών χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση

τίτλου, συµπεριλαµβανοµένων και των συµφωνιών επαναγοράς, αλλά ευρύτερα όταν η ρήτρα

συµψηφισµού αποτελεί µέρος µιας συµφωνίας χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας. Οι υγιείς

πρακτικές διαχείρισης του κινδύνου που χρησιµοποιούνται συχνότερα στις

χρηµατοοικονοµικές αγορές θα πρέπει να προστατευθούν παρέχοντας τη δυνατότητα στους

οικονοµικούς φορείς να διαχειρίζονται και να περιορίζουν, σε καθαρή βάση, τα πιστωτικά

τους ανοίγµατα που απορρέουν από όλα τα είδη των χρηµατοοικονοµικών πράξεων· ο

πιστωτικός κίνδυνος υπολογίζεται µε την πρόσθεση όλων των κατ� εκτίµηση τρεχόντων

κινδύνων στο πλαίσιο όλων των εκκρεµών συναλλαγών µε ένα αντισυµβαλλόµενο,

αντισταθµίζοντας συµµετρικές θέσεις ώστε να προκύψει ένα ενιαίο συνολικό ποσό το οποίο

συγκρίνεται µε την τρέχουσα αξία της ασφάλειας.
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(15) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τους περιορισµούς ή τις απαιτήσεις που

επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο όσον αφορά τον συνυπολογισµό των αξιώσεων, τις

υποχρεώσεις αντιστάθµισης ή τον συµψηφισµό, π.χ. σε σχέση µε την αµοιβαιότητά τους ή το

γεγονός ότι έχουν συναφθεί πριν λάβει γνώση ο ασφαλειολήπτης, ή πριν από τη στιγµή κατά

την οποία θα όφειλε να είχε λάβει γνώση, για την έναρξη (ή για οιαδήποτε άλλη δεσµευτική

νοµική πράξη που οδήγησε στην έναρξη) διαδικασιών εκκαθάρισης ή µέτρων εξυγίανσης που

αφορούν τον ασφαλειοδότη.

(16) Οι υγιείς πρακτικές της αγοράς που ευνοούνται από τις κανονιστικές αρχές, βάσει των οποίων

οι συµµετέχοντες στις χρηµατοοικονοµικές αγορές χρησιµοποιούν τις συµφωνίες

συµπληρωµατικής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας για να διαχειρισθούν και να µειώσουν τον

µεταξύ τους πιστωτικό κίνδυνο µε υπολογισµούς της τρέχουσας αξίας του πιστωτικού

ανοίγµατος και της αξίας της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και, ανάλογα µε το

αποτέλεσµα, απαιτούν συµπληρωµατική χρηµατοοικονοµική ασφάλεια ή επιστρέφουν το

πλεόνασµα της ασφάλειας, θα πρέπει να προστατευθούν από ορισµένους αυτόµατους κανόνες

αποφυγής. Το ίδιο ισχύει και για τη δυνατότητα υποκατάστασης περιουσιακών στοιχείων που

έχουν παρασχεθεί ως χρηµατοοικονοµική ασφάλεια µε άλλα στοιχεία ίσης αξίας. Η πρόθεση

εν προκειµένω είναι να µην µπορεί να αµφισβητηθεί η παροχή συµπληρωµατικής ή

υποκατάστατης χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µοναδικό επιχείρηµα ότι οι σχετικές

οικονοµικές υποχρεώσεις υπήρχαν και πριν από την παροχή της χρηµατοοικονοµικής

ασφάλειας ή ότι η χρηµατοοικονοµική ασφάλεια παρασχέθηκε εντός συγκεκριµένης

περιόδου. Ωστόσο, αυτό δεν θίγει τη δυνατότητα να αµφισβητείται δυνάµει του εθνικού

δικαίου η συµφωνία χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και η παροχή της χρηµατοοικονοµικής

ασφάλειας ως µέρους της αρχικής, της συµπληρωµατικής ή της υποκατάστατης

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, π.χ. όταν αυτό έχει γίνει σκοπίµως εις βάρος των υπόλοιπων

πιστωτών (εν προκειµένω καλύπτονται µεταξύ άλλων οι ενέργειες που βασίζονται σε απάτες

ή παρεµφερείς κανόνες αποφυγής που ενδέχεται να ισχύουν για συγκεκριµένη περίοδο).
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(17) Η παρούσα οδηγία προβλέπει ταχείες και µη τυπολατρικές εκτελεστικές διαδικασίες

προκειµένου να διαφυλάσσεται η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα και να περιορίζονται οι

αλυσιδωτές επιπτώσεις σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής ενός συµβαλλοµένου σε

συµφωνία χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία επιτυγχάνει την

ισορροπία µεταξύ αυτών των στόχων και της προστασίας του ασφαλειοδότη και των τρίτων

µε τη ρητή επιβεβαίωση της δυνατότητας των κρατών µελών να διατηρούν ή να εισάγουν

στην εθνική τους νοµοθεσία τον εκ των υστέρων έλεγχο από τα δικαστήρια σε σχέση µε τη

ρευστοποίηση ή την αποτίµηση της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και τον υπολογισµό των

σχετικών οικονοµικών υποχρεώσεων. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα

στις δικαστικές αρχές να επαληθεύουν ότι η ρευστοποίηση ή η αποτίµηση έχουν γίνει µε

εµπορικά αποδεκτό τρόπο.

(18) Θα πρέπει να καταστεί δυνατή η παροχή ασφάλειας σε µετρητά τόσο κατά τη µεταφορά

τίτλου όσο και κατά τη σύσταση ασφάλειας υπό µορφή τίτλων, εφόσον αυτές προστατεύονται

αντίστοιχα από την αναγνώριση του συµψηφισµού ή από την ενεχύραση της ασφάλειας σε

µετρητά. Ως µετρητά νοούνται τα χρήµατα υπό µορφή πίστωσης ενός λογαριασµού ή άλλες

παρόµοιες αξιώσεις επιστροφής χρηµάτων (όπως οι καταθέσεις χρηµαταγοράς), δηλαδή

εξαιρουµένων ρητώς των τραπεζογραµµατίων.

(19) Η παρούσα οδηγία προβλέπει δικαίωµα χρήσης στην περίπτωση των συµφωνιών παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας υπό µορφή τίτλων, πράγµα που θα αυξήσει τη ρευστότητα

στις χρηµατοοικονοµικές αγορές λόγω επαναχρησιµοποίησης των «ενεχυρασµένων» τίτλων.

Η επαναχρησιµοποίηση αυτή θα πρέπει, ωστόσο, να γίνεται µε την επιφύλαξη της εθνικής

νοµοθεσίας σχετικά µε τον διαχωρισµό των περιουσιακών στοιχείων και την άνιση

µεταχείριση των πιστωτών.

(20) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα των συµβατικών όρων των

χρηµατοπιστωτικών µέσων που παρέχονται ως χρηµατοοικονοµική ασφάλεια, όπως είναι τα

δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις και οι άλλες προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στους όρους

της έκδοσης και τα οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και άλλες προϋποθέσεις

που ισχύουν µεταξύ των εκδοτών και κατόχων των χρηµατοπιστωτικών µέσων.



5530/3/02 REV 3 DM/thm 9
DG G   EL

(21) Η παρούσα πράξη είναι σύµφωνη µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ακολουθεί τις αρχές που

ορίζονται ειδικότερα στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(22) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινόµενης δράσης, ο οποίος συνίσταται στη δηµιουργία ενός

ελάχιστου καθεστώτος που θα διέπει τη χρήση της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, δεν

µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και εποµένως θα µπορούσε, λόγω του

εύρους και των αποτελεσµάτων του εγχειρήµατος, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό

επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που

διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως

διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την

επίτευξη αυτού του στόχου,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει το κοινοτικό καθεστώς που εφαρµόζεται στις συµφωνίες

παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 2

και 5, καθώς και στην χρηµατοοικονοµική ασφάλεια που παρέχεται σύµφωνα µε τους όρους των

παραγράφων 4 και 5.

2. Τόσο ο ασφαλειολήπτης όσο και ο ασφαλειοδότης πρέπει να ανήκουν σε µια από τις

ακόλουθες κατηγορίες :

(α) δηµόσια αρχή (πλην των επιχειρήσεων µε εγγύηση του ∆ηµοσίου, εκτός εάν αυτές εµπίπτουν

στα σηµεία β) έως ε)), όπως µεταξύ άλλων:

(i) δηµόσιοι φορείς των κρατών µελών που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του δηµοσίου

χρέους ή παρεµβαίνουν σε αυτή, και



5530/3/02 REV 3 DM/thm 10
DG G   EL

(ii) δηµόσιοι φορείς των κρατών µελών που έχουν εξουσιοδοτηθεί να τηρούν

λογαριασµούς πελατών,

(β) κεντρική τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών,

πολυµερής τράπεζα αναπτύξεως όπως ορίζεται στο άρθρο 1, σηµείο 19 της οδηγίας

2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000

σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων1, το ∆ιεθνές

Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

(γ) χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που υπόκειται σε εποπτεία, µεταξύ άλλων :

(i) πιστωτικό ίδρυµα όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σηµείο 1 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ,

συµπεριλαµβανοµένων των ιδρυµάτων που απαριθµούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 3

της εν λόγω οδηγίας,

(ii) επενδυτική εταιρία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σηµείο 2 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα

των κινητών αξιών2,

(iii) χρηµατοδοτικό ίδρυµα όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σηµείο 5 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ,

                                                
1 ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ L

275 της 27.10.2000, σ. 37).
2 ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 290 της 17.11.2000,
σ. 27).
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(iv) ασφαλιστική επιχείρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σηµείο α) της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ

του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισµό των νοµοθετικών,

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της

ασφάλειας ζωής1 και ασφαλιστική επιχείρηση ζωής όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σηµείο

α) της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 1992 για τον

συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν

την πρωτασφάλιση ζωής2,

(v) οργανισµός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όπως ορίζεται στο

άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου

1985 για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων

σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

(ΟΣΕΚΑ)3,

(vi) εταιρία διαχείρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 1α παράγραφος 2 της οδηγίας 85/611/ΕΚ,

(δ) κεντρικός αντισυµβαλλόµενος, διακανονιστής ή συµψηφιστικό γραφείο, όπως ορίζονται

αντίστοιχα στο άρθρο 2 σηµεία γ), δ) και ε) της οδηγίας 98/26/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων

των οµοειδών ιδρυµάτων που υπόκεινται σε εποπτεία σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και τα

οποία ασκούν δραστηριότητες στις αγορές συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης,

προαιρέσεων και παράγωγων µέσων σε βαθµό µη καλυπτόµενο από την εν λόγω οδηγία, και

πρόσωπο, πλην των φυσικών προσώπων, το οποίο ενεργεί ως καταπιστευµατοδόχος ή υπό

την ιδιότητα αντιπροσώπου εξ ονόµατος ενός ή περισσοτέρων προσώπων στα οποία

περιλαµβάνονται τυχόν οµολογιούχοι ή κάτοχοι άλλων µορφών εξασφαλισµένων δανείων ή

ίδρυµα που ορίζεται στα σηµεία α) έως δ),

(ε) πρόσωπο, πλην των φυσικών προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων των µη µετοχικών

επιχειρήσεων και των προσωπικών εταιριών, υπό τον όρο ότι ο αντισυµβαλλόµενος είναι

ίδρυµα που ορίζεται στα σηµεία α) έως δ).

                                                
1 ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
2 ΕΕ L 360 της 9.12.1992, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
3 ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου(ΕΕ L 41 της 13.2.2002,
σ. 35).
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3. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποκλείσουν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας τις

συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας όταν ένα από τα µέρη είναι πρόσωπο που

αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, σηµείο (ε).

Εφόσον κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή η οποία

µε τη σειρά της ενηµερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη µέλη.

4. (α) Η παρεχόµενη χρηµατοοικονοµική ασφάλεια πρέπει να συνίσταται σε µετρητά ή

χρηµατοπιστωτικά µέσα.

(β) Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρέσουν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας

τις χρηµατοοικονοµικές ασφάλειες που συνίστανται σε µετοχές του ίδιου του

ασφαλειοδότη, σε µετοχές συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της έβδοµης

οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για τους ενοποιηµένους

λογαριασµούς1, και σε µετοχές επιχειρήσεων των οποίων αποκλειστικός σκοπός είναι η

κατοχή παραγωγικών µέσων απαραίτητων για τις εργασίες του ασφαλειοδότη ή η

κατοχή ακίνητης περιουσίας.

5. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις χρηµατοοικονοµικές ασφάλειες που έχουν ήδη

παρασχεθεί και εφόσον αυτό πιστοποιείται εγγράφως.

Η απόδειξη της παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισµό της

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας στην οποία αναφέρεται. Για τον σκοπό αυτό, αρκεί να

αποδεικνύεται ότι η ασφάλεια επί τίτλων σε λογιστική µορφή έχει µεταφερθεί σε πίστωση του

σχετικού λογαριασµού ή αποτελεί πίστωση του λογαριασµού αυτού και ότι η ασφάλεια σε µετρητά

έχει µεταφερθεί σε πίστωση του καθορισµένου λογαριασµού ή αποτελεί πίστωση του λογαριασµού

αυτού.

                                                
1 ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001,
σ. 28).
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Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας εφόσον η

συµφωνία αυτή πιστοποιείται εγγράφως ή µε νοµικά ισοδύναµο τρόπο.

Άρθρο 2

Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

(α) «συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας» : η συµφωνία παροχής ασφάλειας µε

µεταβίβαση τίτλου ή η συµφωνία εγγυοδοσίας µε παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας,

ανεξαρτήτως του εάν καλύπτονται από «γενική συµφωνία» ή «γενικούς όρους»,

(β) «συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου» : η συµφωνία

συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών επαναγοράς βάσει της οποίας ο ασφαλειοδότης

µεταβιβάζει την πλήρη κυριότητα της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας στον ασφαλειολήπτη

µε σκοπό την εξασφάλιση ή την κάλυψη της εκτέλεσης των σχετικών οικονοµικών

υποχρεώσεων,

(γ) «συµφωνία εγγυοδοσίας µε παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας» : η συµφωνία βάσει της

οποίας ο ασφαλειοδότης παρέχει χρηµατοοικονοµική ασφάλεια ως εγγύηση στον

ασφαλειολήπτη, ή υπέρ αυτού, ενώ η κυριότητα της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας

παραµένει στον ασφαλειοδότη κατά τη σύσταση του δικαιώµατος ασφάλειας,

(δ) «µετρητά» : τα χρήµατα που έχουν πιστωθεί σε λογαριασµό, σε οποιοδήποτε νόµισµα, ή

παρεµφερείς αξιώσεις για την επιστροφή χρηµάτων όπως οι καταθέσεις χρηµαταγοράς,
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(ε) «χρηµατοπιστωτικά µέσα» : οι συµµετοχές σε εταιρίες και άλλοι τίτλοι που ισοδυναµούν µε

συµµετοχές σε εταιρίες και οµόλογα και άλλα είδη χρεωστικών µέσων, εφόσον αποτελούν

αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην κεφαλαιαγορά, και οποιοιδήποτε άλλοι τίτλοι συνήθως

διαπραγµατεύσιµοι οι οποίοι παρέχουν το δικαίωµα απόκτησης µετοχών, οµολογιών ή άλλου

είδους κινητών αξιών µε εγγραφή, αγορά ή ανταλλαγή ή οι οποίοι συνεπάγονται

διακανονισµό τοις µετρητοίς (εξαιρουµένων των µέσων πληρωµής), περιλαµβανοµένων των

µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, των µέσων χρηµαταγοράς και των αξιώσεων

ή των άµεσων ή έµµεσων δικαιωµάτων επί των ανωτέρω στοιχείων,

(στ) «σχετικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις» : οι υποχρεώσεις που εξασφαλίζονται µε

συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και οι οποίες παρέχουν δικαίωµα

διακανονισµού τοις µετρητοίς και/ή παράδοσης χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Οι σχετικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να συνίστανται σε ή να

περιλαµβάνουν:

(i) παρούσες ή µελλοντικές, υπάρχουσες ή ενδεχόµενες ή αναµενόµενες υποχρεώσεις

(συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που απορρέουν από µια γενική συµφωνία ή

παρόµοιο διακανονισµό),

(ii) υποχρεώσεις που έχει προς τον ασφαλειολήπτη κάποιο πρόσωπο εκτός του

ασφαλειοδότη, ή

(iii) υποχρεώσεις συγκεκριµένης κατηγορίας ή είδους οι οποίες προκύπτουν σε διάφορες

χρονικές στιγµές.

(ζ) «ασφάλεια επί τίτλων σε λογιστική µορφή» : η χρηµατοοικονοµική ασφάλεια που παρέχεται

στα πλαίσια συµφωνίας παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και η οποία συνίσταται σε

χρηµατοπιστωτικά µέσα, το δικαίωµα επί των οποίων αποδεικνύεται µε εγγραφές σε µητρώο

ή λογαριασµό που τηρείται από µεσάζοντα ή εν ονόµατι αυτού,
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(η) «σχετικός λογαριασµός» : σε σχέση µε ασφάλειες επί τίτλων σε λογιστική µορφή που

υπόκεινται σε συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, το µητρώο ή ο

λογαριασµός - που µπορεί να τηρείται από τον ασφαλειολήπτη � στο ή στον οποίο γίνονται οι

εγγραφές µέσω των οποίων παρέχεται στον ασφαλειολήπτη η ασφάλεια επί τίτλων σε

λογιστική µορφή,

(θ) «ισοδύναµη ασφάλεια» :

(i) στην περίπτωση των µετρητών, η πληρωµή του ίδιου ποσού και στο ίδιο νόµισµα,

(ii) στην περίπτωση των χρηµατοπιστωτικών µέσων, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του ίδιου

εκδότη ή χρεώστη που αποτελούν τµήµα της ίδιας έκδοσης ή κατηγορίας και του ίδιου

ονοµαστικού ποσού, νοµίσµατος και περιγραφής ή, σε περίπτωση συµφωνίας παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας που προβλέπει την µεταβίβαση άλλων περιουσιακών

στοιχείων ως αποτέλεσµα της επέλευσης οιουδήποτε γεγονότος που συνδέεται µε ή

επηρεάζει κάποιο από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν δοθεί ως ασφάλεια, τα εν

λόγω άλλα περιουσιακά στοιχεία,

(ι) «διαδικασίες εκκαθάρισης» : οι διαδικασίες που περιλαµβάνουν την εκποίηση των

περιουσιακών στοιχείων και τη διανοµή των εσόδων µεταξύ των δανειστών, µετόχων ή

µελών ως ενδείκνυται, οι οποίες συνεπάγονται παρέµβαση διοικητικών ή δικαστικών αρχών,

συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων στις οποίες οι συλλογικές διαδικασίες

τερµατίζονται µε συµβιβασµό ή άλλο ανάλογο µέτρο, είτε βασίζονται σε αφερεγγυότητα είτε

όχι, και ανεξάρτητα από τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα τους,

(ια) «µέτρα εξυγίανσης» : τα µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν παρέµβαση διοικητικών ή

δικαστικών αρχών µε σκοπό τη διατήρηση ή αποκατάσταση της χρηµατοοικονοµικής

κατάστασης και που επηρεάζουν τα προϋπάρχοντα δικαιώµατα τρίτων,

συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των µέτρων που συνεπάγονται αναστολή πληρωµών,

αναστολή µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή περιορισµό των αξιώσεων,
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(ιβ) «γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση» : οποιοδήποτε γεγονός αθέτησης

υποχρέωσης ή παρεµφερές γεγονός συµφωνηµένο µεταξύ των συµβαλλοµένων, µε την

επέλευση του οποίου, βάσει των όρων της συµφωνίας παροχής χρηµατοοικονοµικής

ασφάλειας ή κατ� εφαρµογή νοµοθετικής διάταξης, ο ασφαλειολήπτης δικαιούται να

ρευστοποιήσει ή να αποκτήσει την κυριότητα της ασφάλειας ή τίθεται σε ισχύ η ρήτρα

συµψηφισµού,

(ιγ) «δικαίωµα χρήσης» : το δικαίωµα του ασφαλειολήπτη να χρησιµοποιεί και να διαθέτει την

παρεχόµενη βάσει σχετικής συµφωνίας χρηµατοοικονοµική ασφάλεια ως κάτοχός της στο

πλαίσιο της συµφωνίας εγγυοδοσίας µε παροχή ασφάλειας,

(ιδ) «ρήτρα συµψηφισµού» : η διάταξη της συµφωνίας παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας

ή της συµφωνίας της οποίας αποτελεί µέρος η συµφωνία παροχής ασφάλειας, ή, εάν δεν

υπάρχει τέτοια διάταξη, οποιαδήποτε νοµική διάταξη βάσει της οποίας, µε την επέλευση ενός

γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση είτε µέσω συµψηφισµού ή αντιστάθµισης

είτε µε άλλο τρόπο :

(i) οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων επιταχύνονται ώστε να καθίστανται άµεσα

απαιτητές και να εκφράζονται ως υποχρέωση καταβολής ποσού που αντιπροσωπεύει

την κατ� εκτίµηση τρέχουσα αξία τους, ή λήγουν και αντικαθίστανται από υποχρέωση

καταβολής ενός τέτοιου ποσού, και/ή

(ii) υπολογίζονται οι οφειλές του κάθε συµβαλλοµένου προς τον άλλο σε σχέση µε τις

υποχρεώσεις αυτές και ο συµβαλλόµενος ο οποίος οφείλει το µεγαλύτερο ποσό

καταβάλλει καθαρό ποσό, ίσο προς τη διαφορά των οφειλών.
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2. Όπου αναφέρεται στην παρούσα οδηγία ότι «παρέχεται» χρηµατοοικονοµική ασφάλεια, ή

όπου υπάρχει αναφορά στην «παροχή» χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, µε τη διατύπωση αυτή

νοείται ότι η χρηµατοοικονοµική ασφάλεια παραδίδεται, µεταβιβάζεται, κατακρατείται,

καταχωρείται ή άλλως καθορίζεται, ούτως ώστε να βρίσκεται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του

ασφαλειολήπτη ή προσώπου ενεργούντος για λογαριασµό του ασφαλειολήπτη. Τυχόν δικαίωµα

υποκατάστασης ή άρσης πλεονάζουσας χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας υπέρ του ασφαλειοδότη

δεν θίγει την παρασχεθείσα στον ασφαλειολήπτη χρηµατοοικονοµική ασφάλεια όπως αναφέρεται

στην παρούσα οδηγία.

3. Όπου αναφέρεται στην παρούσα οδηγία η διατύπωση «εγγράφως», αυτή περιλαµβάνει και

την καταχώρηση µε ηλεκτρονικό µέσο ή σε οποιοδήποτε άλλο σταθερό υπόθεµα.

Άρθρο 3

Τυπικές απαιτήσεις

1. Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν η σύναψη, το κύρος, η πλήρωση τυπικών και διαδικαστικών

προϋποθέσεων, το αντιτάξιµο ή το αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο µιας συµφωνίας παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, ή η δυνάµει συµφωνίας παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας,

να εξαρτώνται από την εκπλήρωση οιασδήποτε τυπικής πράξης.

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας στη

χρηµατοοικονοµική ασφάλεια µόνο στην περίπτωση που αυτή έχει ήδη παρασχεθεί και εφόσον

αυτό πιστοποιείται εγγράφως, και εφόσον η συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας

επίσης πιστοποιείται εγγράφως ή µε νοµικά ισοδύναµο τρόπο.
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Άρθρο 4

Εκτέλεση των συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, µε την επέλευση γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική

εκτέλεση, ο ασφαλειολήπτης πρέπει να είναι σε θέση να ρευστοποιήσει µε τους ακόλουθους

τρόπους οποιαδήποτε από τις κατωτέρω ασφάλειες η οποία παρέχεται δυνάµει συµφωνίας

εγγυοδοσίας µε παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και σύµφωνα µε τους όρους της :

(α) χρηµατοπιστωτικά µέσα µε πώληση ή κτήση κυριότητας, συµψηφίζοντάς τα είτε

χρησιµοποιώντας τα για την απαλλαγή από τις σχετικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις,

(β) µετρητά, συµψηφίζοντάς τα ή χρησιµοποιώντας τα για την απαλλαγή από τις σχετικές

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις.

2. Η κτήση κυριότητας είναι δυνατή µόνο εφόσον :

(α) αυτό έχει συµφωνηθεί από τους συµβαλλόµενους στη συµφωνία εγγυοδοσίας µε παροχή

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, και

(β) οι συµβαλλόµενοι έχουν συµφωνήσει στη συµφωνία εγγυοδοσίας µε παροχή

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας για το τρόπο αποτίµησης των χρηµατοπιστωτικών µέσων.

3. Τα κράτη µέλη τα οποία στις .......... ∗∗∗∗  δεν επιτρέπουν την κτήση κυριότητας δεν θα

υποχρεωθούν να την αναγνωρίσουν.

Εφόσον κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή η οποία

µε τη σειρά της ενηµερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη µέλη.

                                                
∗∗∗∗  Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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4. Με την επιφύλαξη των όρων που έχουν συµφωνηθεί στη συµφωνία εγγυοδοσίας µε παροχή

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, οι τρόποι ρευστοποίησης της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας που

αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν συνοδεύονται από οποιαδήποτε απαίτηση :

(α) να κοινοποιείται εκ των προτέρων η πρόθεση ρευστοποίησης,

(β) οι όροι της ρευστοποίησης να έχουν εγκριθεί από δικαστήριο, δηµόσιο λειτουργό ή άλλο

πρόσωπο,

(γ) η ρευστοποίηση να διεξαχθεί µε δηµόσιο πλειστηριασµό ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει

υποδειχθεί, ή

(δ) να έχει παρέλθει οποιαδήποτε συµπληρωµατική χρονική περίοδος.

5. Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση της συµφωνίας παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους παρά την τυχόν έναρξη ή

συνέχιση των διαδικασιών εκκαθάρισης ή των µέτρων εξυγίανσης σε σχέση µε τον ασφαλειοδότη ή

τον ασφαλειολήπτη.

6. Tο παρόν άρθρο και τα άρθρα 5, 6 και 7 δεν θίγουν την οποιαδήποτε απαίτηση βάσει του

εθνικού δικαίου για την διενέργεια της ρευστοποίησης ή της αποτίµησης της χρηµατοοικονοµικής

ασφάλειας και του υπολογισµού των σχετικών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε εµπορικά

εύλογο τρόπο.

Άρθρο 5

∆ικαίωµα χρήσης της ασφάλειας βάσει συµφωνίας εγγυοδοσίας

µε παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας

1. Στην περίπτωση και στον βαθµό που αυτό προβλέπεται από τους όρους της συµφωνίας

εγγυοδοσίας µε παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο

ασφαλειολήπτης έχει το δικαίωµα να κάνει χρήση της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας που έχει

παρασχεθεί βάσει της συµφωνίας εγγυοδοσίας µε παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας.
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2. Στην περίπτωση που ο ασφαλειολήπτης ασκεί δικαίωµα χρήσης της ασφάλειας, υπέχει

υποχρέωση να αντικαταστήσει την αρχική χρηµατοοικονοµική ασφάλεια µε ισοδύναµη ασφάλεια

το αργότερο την ηµεροµηνία κατά την οποία παράγουν αποτελέσµατα οι σχετικές

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που καλύπτονται από την συµφωνία εγγυοδοσίας µε παροχή

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας.

Εναλλακτικά, ο ασφαλειολήπτης µπορεί, την ηµεροµηνία κατά την οποία παράγουν αποτελέσµατα

οι σχετικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, είτε να προβεί στην αντικατάσταση µε ισοδύναµη

ασφάλεια, είτε, εφόσον και στον βαθµό που προβλέπεται από τους όρους της συµφωνίας

εγγυοδοσίας µε παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, να συµψηφίσει την αξία της ισοδύναµης

ασφάλειας ή να τη χρησιµοποιήσει για την απαλλαγή από τις σχετικές χρηµατοοικονοµικές

υποχρεώσεις.

3. Η ισοδύναµη ασφάλεια που παρέχεται για την απαλλαγή από την υποχρέωση που

περιγράφεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο, υπόκειται στην ίδια συµφωνία εγγυοδοσίας µε

παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας στην οποία υπόκειται και η αρχική ασφάλεια και

θεωρείται ως παρασχεθείσα στα πλαίσια της συµφωνίας εγγυοδοσίας µε παροχή

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας ταυτόχρονα µε την αρχική χρηµατοοικονοµική ασφάλεια.

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η χρήση της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας από τον

ασφαλειολήπτη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δεν καθιστά ανίσχυρα ή ανεφάρµοστα τα δικαιώµατα

του ασφαλειολήπτη, βάσει της συµφωνίας εγγυοδοσίας µε παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας,

όσον αφορά την χρηµατοοικονοµική ασφάλεια που παρέχεται για την απαλλαγή από την

υποχρέωση που περιγράφεται στην παράγραφο 2, πρώτο εδάφιο.

5. Εφόσον λάβει χώρα γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση ενώ εκκρεµεί

υποχρέωση βάσει της παραγράφου 2 πρώτο εδάφιο, η υποχρέωση µπορεί να αποτελέσει

αντικείµενο εφαρµογής ρήτρας συµψηφισµού.
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Άρθρο 6

Αναγνώριση των συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας

µε µεταβίβαση τίτλου

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε

µεταβίβαση τίτλου µπορούν να παράγουν αποτελέσµατα σύµφωνα µε τους όρους που περιέχουν.

2. Εφόσον λάβει χώρα γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση ενώ εκκρεµεί

υποχρέωση του ασφαλειολήπτη να µεταβιβάσει ισοδύναµη ασφάλεια δυνάµει συµφωνίας παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου, η υποχρέωση µπορεί να αποτελέσει

αντικείµενο εφαρµογής ρήτρας συµψηφισµού.

Άρθρο 7

Αναγνώριση της ρήτρας συµψηφισµού

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η ρήτρα συµψηφισµού µπορεί να παράγει αποτελέσµατα

σύµφωνα µε τους όρους που περιέχει :

(α) παρά την έναρξη ή συνέχιση διαδικασιών εκκαθάρισης ή µέτρων εξυγίανσης σε σχέση µε τον

ασφαλειοδότη και/ή τον ασφαλειολήπτη, και/ή

(β) παρά οποιαδήποτε έννοµη εκχώρηση, δικαστική ή άλλη κατάσχεση ή άλλου είδους διάθεση

των δικαιωµάτων ή σε σχέση µε τα δικαιώµατα αυτά.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η εφαρµογή της ρήτρας συµψηφισµού µπορεί να µην

υπόκειται σε οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του άρθρου 4, παράγραφος 4, εκτός εάν έχει

συµφωνηθεί άλλως από τους συµβαλλόµενους.
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Άρθρο 8

Μη εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του πτωχευτικού δικαίου

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, καθώς

και η παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας δυνάµει τέτοιας συµφωνίας, δεν µπορεί να

κηρυχθούν άκυρες ή µη εκτελεστές ή να ανατραπούν µε µοναδική αιτιολογία ότι η συµφωνία

παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας άρχισε να ισχύει ή ότι η ασφάλεια παρασχέθηκε :

(α) την ηµέρα έναρξης των διαδικασιών εκκαθάρισης ή των µέτρων εξυγίανσης, αλλά πριν από

την έκδοση εντολής ή απόφασης για την εν λόγω έναρξη, ή

(β) εντός ορισµένης περιόδου που προηγείται από, και καθορίζεται σε συνάρτηση µε, την έναρξη

τέτοιων διαδικασιών ή µέτρων, ή σε συνάρτηση µε την έκδοση εντολής ή απόφασης ή την

ανάληψη οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή την επέλευση οιουδήποτε άλλου γεγονότος κατά

τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών ή µέτρων.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι στην περίπτωση που έχει αρχίσει να ισχύει συµφωνία

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας ή σχετική χρηµατοοικονοµική υποχρέωση, ή έχει παρασχεθεί

χρηµατοοικονοµική ασφάλεια κατά την ηµεροµηνία, αλλά µετά τη στιγµή έναρξης, των

διαδικασιών εκκαθάρισης ή µέτρων εξυγίανσης, είναι νοµίµως εκτελεστή και δεσµευτική για τους

τρίτους µόνον εάν ο ασφαλειολήπτης µπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν ενήµερος, ούτε όφειλε να

είναι ενήµερος, για την έναρξη αυτών των διαδικασιών ή µέτρων.
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3. Στην περίπτωση που η συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας περιέχει :

(α) υποχρέωση παροχής ασφάλειας ή πρόσθετης ασφάλειας ώστε να ληφθούν υπόψη µεταβολές

στην αξία της ασφάλειας ή στο ποσό των καλυπτόµενων υποχρεώσεων, ή

(β) δικαίωµα απόσυρσης της ασφάλειας παρέχοντας, µε υποκατάσταση ή ανταλλαγή, ασφάλεια

ουσιαστικά της ίδιας αξίας,

τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η παροχή ασφάλειας ή πρόσθετης ασφάλειας, ή η υποκατάσταση

ή αντικατάσταση της ασφάλειας, δυνάµει της εν λόγω υποχρέωσης ή του εν λόγω δικαιώµατος, δεν

θεωρείται άκυρη ή αντιστρέψιµη ή ακυρώσιµη µε µοναδική αιτιολογία ότι :

(i) η παροχή αυτή πραγµατοποιήθηκε την ηµεροµηνία έναρξης των διαδικασιών εκκαθάρισης ή

των µέτρων εξυγίανσης, αλλά πριν από την έκδοση εντολής ή απόφασης για την εν λόγω

έναρξη, ή εντός ορισµένης περιόδου που προηγείται από, και καθορίζεται σε συνάρτηση µε,

την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης ή των µέτρων εξυγίανσης, ή σε συνάρτηση µε την

έκδοση εντολής ή απόφασης ή την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή την επέλευση

οιουδήποτε άλλου γεγονότος κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών ή µέτρων, και/ή

(ii) οι σχετικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επήλθαν πριν από την ηµεροµηνία της παροχής

ασφάλειας ή πρόσθετης ασφάλειας, ή της υποκατάστασης ή αντικατάστασης της ασφάλειας.
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4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους γενικούς

κανόνες του εθνικού πτωχευτικού δικαίου όσον αφορά την ακυρότητα πράξεων που διενεργήθηκαν

κατά την ορισµένη περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σηµείο β) και στην παράγραφο 3

σηµείο (i).

Άρθρο 9

Εφαρµοστέο δίκαιο

1. Οποιοδήποτε ζήτηµα σε σχέση µε τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το οποίο

προκύπτει σε σχέση µε ασφάλεια επί τίτλων σε λογιστική µορφή, διέπεται από το δίκαιο της χώρας

όπου τηρείται ο σχετικός λογαριασµός. Η παραποµπή στη νοµοθεσία µιας χώρας αποτελεί

παραποµπή στο εσωτερικό της δίκαιο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη οποιοσδήποτε κανόνας βάσει

του οποίου, στην απόφαση επί του σχετικού ζητήµατος, θα γινόταν παραποµπή στο δίκαιο άλλου

κράτους.

2. Tα στοιχεία στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 είναι:

(α) η νοµική φύση και τα περιουσιακά αποτελέσµατα της ασφάλειας επί τίτλων σε λογιστική

µορφή,

(β) η πλήρωση των τυπικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων µιας συµφωνίας παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας που αφορά ασφάλεια επί τίτλων σε λογιστική µορφή και η

παροχή ασφάλειας επί τίτλων σε λογιστική µορφή στα πλαίσια µιας τέτοιας συµφωνίας και,

γενικότερα, η ολοκλήρωση των αναγκαίων διατυπώσεων ώστε η εν λόγω συµφωνία και η εν

λόγω παροχή να είναι αντιτάξιµες έναντι τρίτων,
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(γ) το κατά πόσον το δικαίωµα ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωµα ενός προσώπου αναφορικά µε

ασφάλεια επί τίτλων υπό λογιστική µορφή προηγείται ή έπεται ανταγωνιστικού δικαιώµατος

ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώµατος, ή έχει επέλθει απόκτηση καλή τη πίστει,

(δ) οι διατυπώσεις που απαιτούνται για τη ρευστοποίηση της ασφάλειας επί τίτλων υπό

λογιστική µορφή ως αποτέλεσµα επέλευσης γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική

εκτέλεση.

Άρθρο 10

Έκθεση της Επιτροπής

Το αργότερο στις ........∗∗∗∗ , η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο, σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρµογή

του άρθρου 1 παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 5, µαζί µε τυχόν

προτάσεις για την αναθεώρησή της.

Άρθρο 11

Εφαρµογή

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι

αναγκαίες για τη συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι τις ...... ∗∗∗∗∗∗∗∗ . Ενηµερώνουν

αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία

ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Τα κράτη µέλη

καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η εν λόγω αναφορά.

                                                
∗∗∗∗  Τέσσερα έτη και έξι µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
∗∗∗∗∗∗∗∗  18 µήνες µετά από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την µέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 13

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο, στις 28 Μαρτίου 2001, µια πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις συµφωνίες παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, βάσει της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ιδίως

του άρθρου 951. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε τη γνώµη της στις 13 Ιουνίου 20012.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 28 Νοεµβρίου 20013.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη δική του γνώµη, σε πρώτη ανάγνωση, στις

13 ∆εκεµβρίου 20014.

Στις 5 Μαρτίου 2002, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251

της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Η οδηγία αποσκοπεί στη δηµιουργία κοινοτικού καθεστώτος για την παροχή τίτλων και

µετρητών ως εγγύησης τόσο στο πλαίσιο σύστασης ασφάλειας υπό µορφή τίτλων όσο και στο

πλαίσιο µεταφοράς τίτλου, συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών επαναγοράς (repos),

προκειµένου να αυξηθεί η νοµική ασφάλεια των εν λόγω συµφωνιών. Για την επίτευξη του

στόχου αυτού, η οδηγία επιβάλλει στα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι ορισµένες διατάξεις

του πτωχευτικού δικαίου δεν θα εφαρµόζονται επί των συµφωνιών αυτών, ιδίως εκείνες οι

οποίες ενδέχεται να κωλύουν τη ρευστοποίηση της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας ή να

καθιστούν αβέβαιο το κύρος τρεχουσών τεχνικών όπως ο διµερής συµψηφισµός, η παροχή

συµπληρωµατικής διασφάλισης µε τη µορφή πρόσθετης ασφάλειας και η υποκατάσταση

ασφάλειας.

                                                
1 ΕΕ C 180 E, 26.6.2001, σ. 312.
2 ΕΕ C 196, 12.7.2001, σ. 10.
3 ΕΕ C 48, 21.02.2002, σ. 1.
4 δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην ΕΕ
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Η δηµιουργία ενός τέτοιου καθεστώτος θα συµβάλει στην ενοποίηση και στην

οικονοµικότερη λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών αγορών καθώς και στη σταθερότητα

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Κοινότητας � στόχος που κατέστη ακόµα πιο

αναγκαίος µετά την αναταραχή στις χρηµατιστηριακές αγορές το φθινόπωρο του 2001.

Η οδηγία θεσπίζεται εντός ενός ευρωπαϊκού νοµικού πλαισίου που περιλαµβάνει ειδικότερα

την οδηγία σχετικά µε το αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα

συστήµατα διακανονισµού αξιόγραφων (οδηγία 98/26/EC)5 καθώς και τις οδηγίες για την

εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων (2001/24/EC)6 και ασφαλιστικών

επιχειρήσεων (2001/17/EC)7 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 περί των διαδικασιών

αφερεγγυότητας8. Η οδηγία είναι σύµφωνη µε το γενικότερο πλαίσιο των εν λόγω

προηγούµενων νοµοθετικών πράξεων, τις οποίες συµπληρώνει και σε ορισµένες περιπτώσεις

υπερβαίνει.

ΙΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικά θέµατα

Η κοινή θέση ακολουθεί την προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής, µε ορισµένες

τροποποιήσεις τόσο ουσίας όσο και ως προς τη διάρθρωση του κειµένου. Οι κυριότερες

αλλαγές σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής αντανακλούν τις τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορούν :

- τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας

(άρθρο 1 παρ. 2)

- την απόδειξη της παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας (άρθρο 1 παρ. 5)

- την εισαγωγή της νοµικής τεχνικής της «κτήσης κυριότητας» (άρθρο 4)

- το εφαρµοστέο δίκαιο (άρθρο 9).

Οι αλλαγές που έγιναν στην πρόταση της Επιτροπής εξηγούνται παρακάτω άρθρο προς

άρθρο.

                                                
5 ΕΕ L 166, 11.6.1998, σ. 45.
6 ΕΕ L 125, 5.5.2001, σ. 15.
7 ΕΕ L 110, 20.4.2001, σ. 28.
8 ΕΕ L 160, 30.6.2000, σ. 1.
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2. Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 1)

Τα άρθρα 1 και 2 της πρότασης της Επιτροπής συνενώθηκαν σε ένα νέο άρθρο 1 προκειµένου

να καταστεί σαφές ότι το κοινοτικό καθεστώς που θεσπίζεται µε την οδηγία καλύπτει µόνο

τις συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και τις χρηµατοοικονοµικές

ασφάλειες που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του, το οποίο καθορίζεται στο άρθρο

αυτό. Η δοµή του άρθρου 1, που περιλαµβάνει και το άρθρο 2 της πρότασης της Επιτροπής,

τροποποιήθηκε όπως περιγράφεται στη συνέχεια προκειµένου να τονιστούν οι σχετικές

διατάξεις µε σαφέστερο και περισσότερο διαρθρωµένο τρόπο και να ληφθούν υπόψη οι

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεταξύ άλλων, η νέα δοµή του άρθρου

αντικατοπτρίζει την ανάγκη µεγαλύτερης σαφήνειας που τονίστηκε στην τροπολογία 4 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πνεύµα της οποίας έχει ληφθεί υπόψη.

Tο πεδίο εφαρµογής καθορίζεται σε σχέση µε τα συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας

παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, άρθρο 1 παρ. 2, 3 και 5, και σε σχέση µε τη

χρηµατοοικονοµική ασφάλεια που παρέχεται δυνάµει της συµφωνίας, άρθρο 1 παρ. 4 και 5.

Tο πεδίο εφαρµογής σχετικά µε τα καλυπτόµενα πρόσωπα αντικατοπτρίζει πιστά την

προσέγγιση που ακολουθούν οι τροπολογίες 5, 6, 7, 8 και 9 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η τροπολογία 5 έχει ληφθεί υπόψη κατ� ουσίαν, αν και µε διαφορετική διατύπωση,

δεδοµένου ότι η κοινή θέση ορίζει ότι τόσο ο ασφαλειολήπτης όσο και ο ασφαλειοδότης

πρέπει να ανήκουν σε µια από τις κατηγορίες που απαριθµούνται στην οδηγία, στο δε άρθρο

1 παρ. 2 (ε) έχει προστεθεί η διάταξη ότι εάν ένας εκ των συµβαλλοµένων είναι πρόσωπο,

εκτός από φυσικό, ο αντισυµβαλλόµενος πρέπει να ανήκει σε µια από τις κατηγορίες που

προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2 (α) έως (δ). Με άλλα λόγια, όταν ένας εκ των

συµβαλλοµένων είναι οικονοµικός φορέας όπως προβλέπεται στα σηµεία (α) έως (δ), ο

αντισυµβαλλόµενος πρέπει να είναι είτε οικονοµικός φορέας όπως προβλέπεται στα σηµεία

(α) έως (δ), είτε πρόσωπο που προβλέπεται στο σηµείο (ε).
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Οι τροπολογίες 6, 7, 8 και 9 έχουν όλες ενσωµατωθεί µε τις ακόλουθες συντακτικές αλλαγές :

- το άρθρο 1 παρ. 2 (α) (τροπολογία 6) καθιστά σαφές ότι η εξαίρεση των επιχειρήσεων
µε εγγύηση του ∆ηµοσίου ισχύει και για τις δύο κατηγορίες φορέων που καλύπτονται
από τη συγκεκριµένη διάταξη,

- η διατύπωση του σηµείου (γ) που αναφέρεται στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι η
ίδια µε αυτή της τροπολογίας 8 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός από το ότι η
αναφορά στον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, τον διακανονιστή ή το γραφείο
συµψηφισµού έχει συµπεριληφθεί σε ένα χωριστό σηµείο (δ) δεδοµένου ότι τα
ιδρύµατα αυτά δεν είναι πάντοτε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται σε
εποπτεία. Επίσης, έχει προστεθεί µια αναφορά στα οµοειδή ιδρύµατα που ασκούν
δραστηριότητες στις αγορές συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης, προαιρέσεων και
παράγωγων µέσων,

- το σηµείο (ε) που αναφέρεται στο σύνολο των νοµικών προσώπων έχει συµπεριληφθεί
όπως προτάθηκε στην τροπολογία 9 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός από το ότι η
αναφορά στο πρόσωπο, πλην φυσικού, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος για λογαριασµό
οµολογιούχων έχει προστεθεί στο σηµείο (δ), το οποίο θεωρήθηκε ως καταλληλότερο
σηµείο για µια τέτοια αναφορά.

Για να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ, αφενός, της ανάγκης να µην διευρυνθεί ασκόπως το
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας εις βάρος των άλλων πιστωτών σε περίπτωση κατάστασης
αφερεγγυότητας και, αφετέρου, της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι της οδηγίας θα
µπορέσουν να επιτευχθούν, το Συµβούλιο έκρινε αναγκαίο να εισαγάγει στο άρθρο 1 παρ. 3
τη δυνατότητα για τα κράτη µέλη να περιορίζουν το πεδίο εφαρµογής του ειδικού
καθεστώτος που θεσπίζεται µε την οδηγία στις συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής
ασφάλειας στις οποίες και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη είναι οικονοµικοί φορείς που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 (α) έως (δ). ∆εδοµένου ότι η άσκηση αυτής της δυνατότητας
συνιστά εξαίρεση από το γενικό καθεστώς που θεσπίζεται στην οδηγία, προβλέπεται µια
ειδική διαδικασία κοινοποίησης στην περίπτωση που ένα κράτος µέλος κάνει χρήση της
ευχέρειας αυτής.

Το άρθρο 1 παρ. 4 καθορίζει σε τι πρέπει να συνίσταται η χρηµατοοικονοµική ασφάλεια. Το
σηµείο (α) αντιστοιχεί στον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας που περιλαµβάνεται
στο άρθρο 3 (ζ) της πρότασης της Επιτροπής. Το σηµείο (β) προστέθηκε προκειµένου να
εξασφαλισθεί ότι τα κράτη µέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν από το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας ορισµένες χρηµατοοικονοµικές ασφάλειες οι οποίες, αν και ενδέχεται
να εµπίπτουν στον ορισµό των χρηµατοπιστωτικών µέσων, συνδέονται άµεσα µε τα µέσα
παραγωγής του ασφαλειοδότη.
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Tο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 παρ. 5 καθιστά σαφές ότι η οδηγία δεν εφαρµόζεται στις
χρηµατοοικονοµικές ασφάλειες παρά µόνο από τη στιγµή που αυτές έχουν παρασχεθεί. Η
τροπολογία 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει συµπεριληφθεί µε ελαφρώς διαφορετική
διατύπωση, όπως και η τροπολογία 10 µε την οποία διαγράφεται το άρθρο 2 παρ. 5 της
πρότασης της Επιτροπής. Η έννοια του όρου «παρέχεται» διευκρινίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2
(βλ. παρακάτω).

Η παράγραφος 5 αναφέρεται επίσης στο ζήτηµα της απόδειξης της παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας καθώς και στην ίδια τη χρηµατοοικονοµική ασφάλεια, και

καλύπτει τα ίδια θέµατα όπως αυτά που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 παρ. 3 (α) της

πρότασης της Επιτροπής. Η παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας πρέπει να αποδεικνύεται

γραπτώς και να επιτρέπει τον προσδιορισµό της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας στην οποία

αναφέρεται. Η συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας πρέπει να αποδεικνύεται

γραπτώς ή µε άλλο νοµικά δεσµευτικό τρόπο που προβλέπεται από το εφαρµοστέο στη

συµφωνία αυτή δίκαιο, π.χ. ηχογράφηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Οι συγκεκριµένες απαιτήσεις ως προς την ύπαρξη αποδείξεων δεν πρέπει να συγχέονται µε

την απαίτηση του άρθρου 3 ότι η συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας ή η

παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας δεν πρέπει να εξαρτώνται από την εκπλήρωση

οποιασδήποτε τυπικής πράξης (βλ. παρακάτω).

3. Ορισµοί � Άρθρο 2 (άρθρο 3 της πρότασης της Επιτροπής)

Οι ορισµοί του άρθρου 2 παρ. 1 αντιστοιχούν σε µεγάλο βαθµό στους ορισµούς που πρότεινε

η Επιτροπή. Οι ορισµοί των όρων «ασφαλειοδότης», «ασφαλειολήπτης» και «συµφωνίες

επαναγοράς» διεγράφησαν ως περιττοί. Ο ορισµός της «χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας»

συµπεριλήφθηκε στη νέα διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 4 (α). Ο όρος «λογαριασµός

ασφάλειας επί τίτλων» διεγράφη ως µη αναγκαίος µετά την αναδιατύπωση του άρθρου 1 και

ο όρος «σχετικός διαµεσολαβητής» επίσης διεγράφη δεδοµένου ότι δεν εµφανίζεται πλέον

στο κείµενο µετά την αναδιατύπωση του άρθρου 9.
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Έχει όµως εισαχθεί ένας νέος ορισµός για τα «µετρητά» ο οποίος καλύπτει τα χρήµατα που

έχουν πιστωθεί σε λογαριασµό και τις αξιώσεις επιστροφής χρηµάτων, όπως είναι οι

καταθέσεις χρηµαταγοράς, αλλά δεν περιλαµβάνει τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα, τα

οποία εκρίθη ότι δεν χρειάζεται να συµπεριληφθούν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

Έχουν επίσης γίνει ορισµένες τροποποιήσεις για να καταστεί σαφέστερο το κείµενο, χωρίς να

θίγεται η ουσία των ορισµών. Συγκεκριµένα :

- ο όρος «σχετικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις» τροποποιήθηκε προκειµένου να

καλύπτει κατ� ουσίαν το άρθρο 2 παρ. 6 της πρότασης της Επιτροπής, το οποίο όριζε σε

τι πρέπει να συνίστανται οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ή τι να περιλαµβάνουν,

- ο όρος «γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση» τροποποιήθηκε προκειµένου

να τονιστεί ότι η αθέτηση υποχρέωσης αποτελεί στοιχείο που ενδέχεται να επιφέρει τη

ρευστοποίηση της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας.

Το άρθρο 2 παρ. 2 καθορίζει τι σηµαίνει «παροχή» χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και

περιλαµβάνει την τροπολογία 11 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχεδόν κατά λέξη. Επί

πλέον, καθιστά σαφές ότι τυχόν δικαίωµα υποκατάστασης ή άρσης δεν θίγει την

παρασχεθείσα χρηµατοοικονοµική ασφάλεια. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η διάταξη αυτή

αντικαθιστά το άρθρο 2 παρ. 2 (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της πρότασης της Επιτροπής, σηµεία

τα οποία δεν έχουν συµπεριληφθεί στην κοινή θέση.

Το άρθρο 2 παρ. 3, το οποίο καθορίζει τι καλύπτει η διατύπωση «γραπτώς», περιλαµβάνει

την τροπολογία 12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4. Τυπικές απαιτήσεις � Άρθρο 3 (άρθρο 4 της πρότασης της Επιτροπής)

Η κοινή θέση διατηρεί την ουσία του άρθρου 4 της πρότασης της Επιτροπής και το διευρύνει

ώστε να καλύπτει πλέον και την παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας. Ορίζει ότι τα κράτη

µέλη δεν θα απαιτούν η σύναψη, το κύρος, η πλήρωση τυπικών και διαδικαστικών

προϋποθέσεων, το αντιτάξιµο ή το αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο µιας συµφωνίας

παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, ή η δυνάµει συµφωνίας παροχή

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, να εξαρτώνται από την εκπλήρωση οιασδήποτε τυπικής

πράξης.



5530/3/02 REV 3 ADD 1 ∆Μ/κκ 8
DG G   EL

Παραδείγµατα του τι νοείται ως τυπική πράξη δεν έχουν συµπεριληφθεί στο διατακτικό, το δε

άρθρο 4 παρ. 2 της πρότασης της Επιτροπής διεγράφη. Ωστόσο, η αιτιολογική παράγραφος

10, στην οποία εκτίθεται το σκεπτικό του άρθρου 3 παρέχει ορισµένες ενδείξεις, όπως η

κατάρτιση ενός εγγράφου µε συγκεκριµένη µορφή ή µε ιδιαίτερο τρόπο, η καταχώρηση σε

επίσηµο ή δηµόσιο όργανο ή η εγγραφή σε δηµόσιο µητρώο, η δηµοσίευση σε εφηµερίδα ή

στον περιοδικό τύπο ή σε επίσηµο µητρώο ή η δηµοσιότητα µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η

κοινοποίηση σε δηµόσιο λειτουργό ή η παροχή αποδεικτικών εγγράφων σε συγκεκριµένη

µορφή.

Προκειµένου να αποφευχθεί η σύγχυση µεταξύ του άρθρου 3 παρ. 1, της διάταξης που αφορά

την παροχή απόδειξης στο άρθρο 1 παρ. 5 και του ορισµού του όρου «παρέχεται» στο άρθρο

2 παρ. 2, η κοινή θέση εισάγει στο άρθρο 3 µια νέα παράγραφο 2 µε την οποία καθίσταται

σαφές ότι η παράγραφος 1 δεν θίγει τις εν λόγω διατάξεις.

Ως προς το θέµα αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η κοινή θέση αποβλέπει στην επίτευξη

ισορροπίας µεταξύ της αποτελεσµατικότητας της αγοράς (αυτός είναι ο λόγος που

εξαιρούνται οι τυπικές πράξεις) και της εξασφάλισης των συµβαλλοµένων και των τρίτων,

ούτως ώστε να αποφεύγεται µεταξύ άλλων ο κίνδυνος απάτης. Η ισορροπία αυτή

επιτυγχάνεται µε το γεγονός ότι το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας καλύπτει µόνο τις

συµφωνίες χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας που συνεπάγονται κάποια µορφή περιουσιακής

απώλειας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 1 παρ. 5 και 2 παρ. 2, και στις οποίες η παροχή

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µπορεί να αποδεικνύεται εγγράφως ή σε σταθερό υπόθεµα,

όπως προβλέπεται στα άρθρα 1 παρ. 5 και 2 παρ. 3, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την

ανιχνευσιµότητα της ασφάλειας. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι πράξεις που

απαιτούνται δυνάµει του δικαίου των κρατών µελών ως προϋποθέσεις για τη µεταβίβαση ή τη

σύσταση ασφάλειας επί χρηµατοοικονοµικών µέσων, εκτός των τίτλων σε λογιστική µορφή,

όπως είναι η οπισθογράφηση στην περίπτωση τίτλων εις διαταγήν ή η καταχώρηση στο

µητρώο του εκδότη στην περίπτωση καταχωρηµένων µέσων, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως

τυπικές πράξεις.
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5. Eκτέλεση των συµφωνιών � Άρθρο 4 (άρθρο 5 της πρότασης της Επιτροπής)

Το άρθρο 4 της κοινής θέσης διατηρεί κατ� ουσίαν το άρθρο 5 της πρότασης της Επιτροπής,

το οποίο συµπληρώνει το άρθρο 3 αποκλείοντας την επιβολή τυπικών και διαδικαστικών

απαιτήσεων κατά την αναγκαστική εκτέλεση συµφωνίας χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και

εξασφαλίζει την εκτέλεση σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ασφαλειοδότη ή του

ασφαλειολήπτη. Η δοµή που τροποποιήθηκε ώστε να καταστεί σαφέστερο το κείµενο, κατά

τρόπο που συµπεριλαµβάνει τις τροπολογίες 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το άρθρο 4 παρ. 1 είναι σε µεγάλο βαθµό ίδιο µε το άρθρο 5 παρ. 1 της πρότασης της

Επιτροπής, αλλά η αναφορά στους τρόπους ρευστοποίησης έχει περιληφθεί σε χωριστή

παράγραφο (άρθρο 4 παρ. 4), ορίζει δε ότι ο συµψηφισµός αναγνωρίζεται ως τρόπος

ρευστοποίησης.

Η κοινή θέση εισάγει τη νοµική τεχνική της κτήσης κυριότητας όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, το δε άρθρο 4 παρ. 2 περιλαµβάνει σχεδόν κατά λέξη την τροπολογία 14 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η τεχνική αυτή είναι άγνωστη σε

ορισµένα κράτη µέλη και υπήρχε ο φόβος ότι η εισαγωγή της µόνο στην περίπτωση των

συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας θα µπορούσε να οδηγήσει σε νοµική

αβεβαιότητα σε εκείνες τις χώρες της Κοινότητας όπου δεν έχει ποτέ χρησιµοποιηθεί, το

Συµβούλιο έκρινε αναγκαίο να εισαγάγει στο άρθρο 4 παρ. 3 της κοινής θέσης τη δυνατότητα

για τα κράτη µέλη που δεν επιτρέπουν τη κτήση κυριότητας κατά την ηµεροµηνία έναρξης

ισχύος της οδηγίας να µην αναγνωρίσουν την τεχνική αυτή. ∆εδοµένου ότι η ευχέρεια αυτή

αποτελεί εξαίρεση από το γενικό καθεστώς που θεσπίζεται µε την οδηγία, προβλέπεται µια

ειδική διαδικασία κοινοποίησης στην περίπτωση που κάποιο κράτος µέλος κάνει χρήση της

δυνατότητας αυτής.

Το άρθρο 4 παρ. 4 καθορίζει τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τη ρευστοποίηση, οι οποίες

εµφανίζονταν στο άρθρο 5 παρ. 1 της πρότασης της Επιτροπής, και συµπεριλαµβάνει την

τροπολογία 13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ουσία του άρθρου 5 παρ. 2 της πρότασης

της Επιτροπής έχει µετατεθεί στο άρθρο 7 το οποίο αφορά τον συµψηφισµό. Η ουσία του

άρθρου 5 παρ. 3 της πρότασης της Επιτροπής περιλαµβάνεται στο άρθρο 4 παρ. 5 της κοινής

θέσης µε σαφέστερη µορφή. Το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν χρειάζεται να συµπεριληφθούν

παραδείγµατα του τι συνιστά γεγονός αναγκαστικής εκτέλεσης δεδοµένου ότι ο όρος

«γεγονός αναγκαστικής εκτέλεσης» ορίζεται στο άρθρο 2.
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Το άρθρο 4 παρ. 6 αντιστοιχεί στο άρθρο 5 παρ. 5 της πρότασης της Επιτροπής, αλλά έχει

διευρυνθεί προκειµένου να καλύψει και τον υπολογισµό των σχετικών χρηµατοοικονοµικών

υποχρεώσεων.

6. ∆ικαίωµα χρήσης, Άρθρο 5 (άρθρο 6 της πρότασης της Επιτροπής)

Στο άρθρο 5 παρ. 1 και 2 της κοινής θέσης έχει ενσωµατωθεί πλήρως η τροπολογία 15 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε ελαφρώς τροποποιηµένη µορφή. Επί πλέον, στο άρθρο 5

παρ. 2 καθίσταται σαφές ότι ο ασφαλειολήπτης µπορεί, εφόσον αυτό προβλέπεται από τους

όρους της συµφωνίας εγγυοδοσίας µε παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, να

συµψηφίσει την αξία της ισοδύναµης ασφάλειας ή να τη χρησιµοποιήσει για την απαλλαγή

από τις σχετικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις.

Το άρθρο 5 παρ. 3 συνδυάζει κατ� ουσίαν τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 της

πρότασης της Επιτροπής, µε τροποποιηµένη µορφή στην οποία έχει ληφθεί υπόψη η νέα

διατύπωση του άρθρου 5 παρ. 1 και 2.

Το άρθρο 5 παρ. 4 αποσκοπεί στο να καταστεί σαφές ότι όταν ο ασφαλειολήπτης ασκεί το

δικαίωµα επαναχρησιµοποίησης, δεν χάνει τα δικαιώµατα που έχει επί της

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας δυνάµει της συµφωνίας εγγυοδοσίας µε παροχή

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας.

Το άρθρο 5 παρ. 5 περιλαµβάνει το κείµενο του άρθρου 6 παρ. 5 όπως προτάθηκε από την

Επιτροπή στην αρχική πρότασή της.

7. Μεταβίβαση τίτλου και ρήτρα συµψηφισµού � Άρθρα 6 και 7 (άρθρα 7 και 8 της

πρότασης της Επιτροπής)

Το άρθρο 6 παρ. 1 που αφορά την αναγνώριση των συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής

ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου διατηρεί κατ� ουσίαν το περιεχόµενο του άρθρου 7 της

πρότασης της Επιτροπής. Το Συµβούλιο έκρινε χρήσιµο να προσθέσει µια δεύτερη

παράγραφο µε την οποία καθίσταται σαφές ότι, στην περίπτωση που λάβει χώρα γεγονός που

συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση, η συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε

µεταβίβαση τίτλου µπορεί να τερµατισθεί µε εφαρµογή ρήτρας συµψηφισµού.
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Το άρθρο 7 παρ. 1 της κοινής θέσης, το οποίο αφορά την αναγνώριση της ρήτρας

συµψηφισµού, συνδυάζει το κείµενο του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 της πρότασης της Επιτροπής

µε ακριβέστερη διατύπωση που δεν αλλοιώνει την ουσία των εν λόγω διατάξεων. Το άρθρο 7

παρ. 2 αντικαθιστά το άρθρο 5 παρ. 2 της πρότασης της Επιτροπής και εξασφαλίζει ότι το

άρθρο 4 παρ. 4 ισχύει και στις ρήτρες συµψηφισµού, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί άλλως από

τους συµβαλλόµενους.

8. Μη εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του πτωχευτικού δικαίου � Άρθρο 8 (άρθρο 9 της

πρότασης της Επιτροπής)

Στο άρθρο 8 διατηρείται κατ� ουσίαν το περιεχόµενο του άρθρου 9 της πρότασης της

Επιτροπής αλλά µε διαφορετική διατύπωση.

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η προστασία των συµφωνιών χρηµατοοικονοµικής

ασφάλειας, καθώς και της παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας δυνάµει τέτοιας

συµφωνίας, από ορισµένους αυτόµατους κανόνες αποφυγής οι οποίοι θα µπορούσαν να

καταστήσουν άκυρη τη συµφωνία ή την παροχή ασφάλειας µε µοναδική αιτιολογία ότι η

ασφάλεια παρασχέθηκε την ηµέρα έναρξης διαδικασιών αφερεγγυότητας, αλλά πριν από την

έκδοση σχετικής εντολής, ή εντός καθορισµένης περιόδου πριν από την έναρξη τέτοιων

διαδικασιών. Η σχετική διάταξη περιλαµβάνεται στο άρθρο 8 παρ. 1 της κοινής θέσης.

Η κοινή θέση εισάγει έναν νέο κανόνα στο άρθρο 8 παρ. 2, ο οποίος δεν υπήρχε στην

πρόταση της Επιτροπής, σχετικά µε την προστασία του ασφαλειολήπτη που ενήργησε καλή

τη πίστει κατά την ηµεροµηνία έναρξης των διαδικασιών αφερεγγυότητας αλλά µετά από τη

συγκεκριµένη στιγµή της έναρξής τους.
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∆εύτερος σκοπός του άρθρου αυτού είναι η προστασία της πρακτικής της παροχής
συµπληρωµατικής ασφάλειας � βάσει της οποίας οι συµµετέχοντες στη χρηµατοπιστωτική
αγορά χρησιµοποιούν συµφωνίες συµπληρωµατικής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας για να
διαχειριστούν και να µειώσουν τον µεταξύ τους πιστωτικό κίνδυνο µε υπολογισµούς της
τρέχουσας αξίας του πιστωτικού ανοίγµατος και της αξίας της χρηµατοοικονοµικής
ασφάλειας και, ανάλογα µε το αποτέλεσµα, απαιτούν συµπληρωµατική χρηµατοοικονοµική
ασφάλεια ή επιστρέφουν το πλεόνασµα της ασφάλειας � και της πρακτικής της
υποκατάστασης περιουσιακών στοιχείων που έχουν παρασχεθεί ως χρηµατοοικονοµική
ασφάλεια µε άλλα στοιχεία ίσης αξίας. Το άρθρο 8 παρ. 3 ορίζει ότι οι εν λόγω δύο πρακτικές
πρέπει να προστατευθούν από ενδεχόµενη προσβολή µε µοναδική αιτιολογία ότι η ασφάλεια
παρασχέθηκε την ηµεροµηνία έναρξης διαδικασιών αφερεγγυότητας, αλλά πριν από την
έκδοση της σχετικής εντολής, ή εντός καθορισµένης περιόδου πριν από τις διαδικασίες αυτές,
ή µε µοναδικό επιχείρηµα ότι οι σχετικές οικονοµικές υποχρεώσεις υπήρχαν και πριν από την
παροχή της συµπληρωµατικής ή υποκατάστατης ασφάλειας.

Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν θίγει τη δυνατότητα να αµφισβητείται η συµφωνία
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και η παροχή της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας ως µέρος
της αρχικής, της συµπληρωµατικής ή της υποκατάστατης χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας,
δυνάµει του εθνικού δικαίου για άλλους λόγους, π.χ. όταν αυτό έχει γίνει σκοπίµως εις βάρος
των υπόλοιπων πιστωτών (εν προκειµένω καλύπτονται µεταξύ άλλων οι ενέργειες που
βασίζονται σε απάτες ή παρεµφερείς κανόνες αποφυγής που ενδέχεται να ισχύουν για
συγκεκριµένη περίοδο).

9. Εφαρµοστέο δίκαιο � Άρθρο 9 (άρθρο 10 της πρότασης της Επιτροπής)

Το άρθρο 9 της κοινής θέσης καλύπτει κατ� ουσίαν το άρθρο 10 της πρότασης της Επιτροπής
και εισάγει µια διάταξη σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στην περίπτωση των τίτλων σε
λογιστική µορφή. Η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει το άρθρο 10 παρ. 2 της πρότασης της
Επιτροπής δεδοµένου ότι το ζήτηµα του εφαρµοστέου δικαίου αποτελεί τη στιγµή αυτή
αντικείµενο συνεχιζόµενων συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο στη ∆ιάσκεψη της Χάγης η οποία
διαπραγµατεύεται τη σύναψη συµφωνίας για το εφαρµοστέο δίκαιο επί ορισµένων
δικαιωµάτων όσον αφορά τους τίτλους που βρίσκονται στην κατοχή διαµεσολαβητή. Για να
µην περιοριστεί η ευχέρεια κινήσεων των κρατών µελών και της Επιτροπής στις
διαπραγµατεύσεις αυτές, εκρίθη σκόπιµο να εισαχθεί στην οδηγία απλώς η αρχή του τόπου
εγκατάστασης του σχετικού διαµεσολαβητή (PRIMA), χωρίς περαιτέρω λεπτοµέρειες στο
στάδιο αυτό. Εποµένως, η κοινή θέση περιλαµβάνει την τροπολογία 17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
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Το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι θα ήταν κατ� αρχήν ορθό οι σχετικές µε το εφαρµοστέο
δίκαιο διατάξεις να ευθυγραµµιστούν µε τα διαµειβόµενα στη ∆ιάσκεψη της Χάγης αλλά,
λαµβανοµένης υπόψη της σπουδαιότητας της οδηγίας αυτής για τις χρηµατοοικονοµικές
αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συµβούλιο εκτιµά ότι δεν είναι δυνατόν να αναβληθεί η
έκδοση της οδηγίας έως ότου ολοκληρωθούν οι συζητήσεις στη ∆ιάσκεψη της Χάγης.
Σηµειωτέον εποµένως ότι, όταν ολοκληρωθεί η ∆ιάσκεψη αυτή, το άρθρο 9 ίσως χρειαστεί
να επανεξεταστεί υπό το φως των αποτελεσµάτων της ∆ιάσκεψης.

Η διατύπωση του άρθρου 9 παρ. 1 τροποποιήθηκε ελαφρώς λόγω της νέας του διάρθρωσης

και η διατύπωση του άρθρου 9 παρ. 2 άλλαξε σε σχέση µε αυτή του άρθρου 10 παρ. 3 της

πρότασης της Επιτροπής ώστε να αντανακλά καλύτερα τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα των

διαπραγµατεύσεων στη ∆ιάσκεψη της Χάγης.

10. Τελικές διατάξεις � Άρθρα 10, 11, 12 και 13

Tο Συµβούλιο πιστεύει ότι το νέο καθεστώς που θεσπίζεται µε την οδηγία πρέπει να

αποτελέσει αντικείµενο αξιολόγησης και για τον λόγο αυτό εισήγαγε στο άρθρο 10 διάταξη

µε την οποία υποχρεώνεται η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας

τρία χρόνια µετά την έναρξη εφαρµογής της. Η έκθεση πρέπει να εστιάζεται, µεταξύ άλλων,

στη δυνατότητα περιορισµού του πεδίου εφαρµογής που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 3,

στη δυνατότητα µη εισαγωγής της νοµικής τεχνικής της κτήσης κυριότητας όπως

προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 3 και στο δικαίωµα επαναχρησιµοποίησης της

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 5.

∆εδοµένου ότι η διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 2 καθιστά περιττά τα άρθρα 11 και 12 της

πρότασης της Επιτροπής, η κοινή θέση περιλαµβάνει τις τροπολογίες 18 και 19 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τις οποίες διαγράφονται τα άρθρα αυτά.
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Η έναρξη εφαρµογής έχει οριστεί στους 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος, που αποτελεί το

ελάχιστο χρονικό διάστηµα που απαιτείται σε ορισµένα κράτη µέλη για την εφαρµογή του

νέου καθεστώτος που θεσπίζεται µε την οδηγία. Εποµένως, η πραγµατική ηµεροµηνία

εφαρµογής θα εξαρτηθεί από την ηµεροµηνία έκδοσης της οδηγίας. Κατά συνέπεια, παρ� όλο

που το Συµβούλιο συµµερίζεται την επιθυµία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την

εφαρµογή της οδηγίας το συντοµότερο δυνατό, η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει την

τροπολογία 20 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

11. Αιτιολογικό µέρος

Το αιτιολογικό µέρος έχει αναπροσαρµοστεί ώστε να αντανακλά τις προαναφερόµενες

τροποποιήσεις επί της πρότασης της Επιτροπής και συµπεριλαµβάνει τις τροπολογίες 1 και 2

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Tο Συµβούλιο θεωρεί ότι όλες οι τροποποιήσεις που έγιναν στην πρόταση της Επιτροπής

είναι απολύτως σύµφωνες µε τους στόχους της οδηγίας. Οι κυριότερες τροποποιήσεις επί του

κειµένου της Επιτροπής έγιναν µε βάση τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι

οποίες, σχεδόν όλες, έχουν συµπεριληφθεί στην κοινή θέση. Αν και η τροποποίηση όσον

αφορά την ηµεροµηνία εφαρµογής δεν έγινε όπως την είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε γιατί η σε

σύντοµο χρονικό διάστηµα έκδοση της οδηγίας θα έχει ως αποτέλεσµα τον καθορισµό

ηµεροµηνίας εφαρµογής αρκετά κοντά εκείνης που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

_______________





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Kοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο την 5/3/2002 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις συµφωνίες παροχής
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας [2001/0086(COD)],

Σχετικά µε το άρθρο 9:

«Η ∆ιάσκεψη της Χάγης συζητά τη στιγµή αυτή το κείµενο µιας Σύµβασης για τη νοµοθεσία που θα
εφαρµόζεται ως προς ορισµένα δικαιώµατα όσον αφορά τους τίτλους που βρίσκονται στην κατοχή ενός
µεσάζοντα.

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν καταρχήν επιθυµητό οι διατάξεις που αφορούν το
εφαρµοστέο δίκαιο να ευθυγραµµιστούν µε τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της
∆ιάσκεψης της Χάγης. Ωστόσο, λόγω της σηµασίας που έχει η παρούσα οδηγία για τη
χρηµατοοικονοµική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αδύνατο να αναβληθεί η έκδοσή της
µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι συζητήσεις της ∆ιάσκεψης της Χάγης. Συνεπώς, όταν η ανωτέρω
Σύµβαση θα έχει λάβει την οριστική της µορφή, θα εξετασθεί αν το άρθρο 9 της οδηγίας θα πρέπει
να αναθεωρηθεί βάσει των διατάξεων της Σύµβασης. Η Επιτροπή θα κληθεί να ενηµερώσει σχετικά
το Συµβούλιο και να υποβάλει, ενδεχοµένως, τις δέουσες προτάσεις.»





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 12.03.2002
SEC(2002) 278 τελικό

2001/0086 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις συµφωνίες παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας
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2001/0086 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις συµφωνίες παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(έγγραφο COM(2001)168 τελικό – 2001/0086 (COD)):

27.3.2001

Ηµεροµηνία της γνώµης της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής1 :

28.11.2001

Ηµεροµηνία της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη
ανάγνωση2 :

13.12.2001

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης3 : 5.3.2002

2. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η προτεινόµενη οδηγία αποβλέπει στην επίλυση των κυριότερων προβληµάτων που
αντιµετωπίζει η διασυνοριακή χρήση ασφαλειών στις χρηµατοοικονοµικές αγορές υπηρεσιών
χονδρικής. Συνεπώς συµβάλει στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής χρηµατοοικονοµικής αγοράς
και επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του ενιαίου νοµίσµατος. Καταργεί ορισµένες
χρονοβόρες και πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες και δηµιουργεί ένα σαφές πλαίσιο το
οποίο συνεπάγεται νοµική ασφάλεια στους τοµείς των ασφαλειών:

– εγκαθιδρύοντας έναν αποτελεσµατικό και απλό κοινοτικό καθεστώς για την παροχή
ασφαλειών·

– προστατεύοντας εν µέρει τις συµβάσεις παροχής ασφαλειών έναντι ορισµένων
διατάξεων του πτωχευτικού δικαίου, ειδικότερα έναντι όσων θα µπορούσαν να
αποτελέσουν εµπόδιο για τη ρευστοποίηση της ασφάλειας ή να καταστήσουν
αβέβαιη την ισχύ των σηµερινών τεχνικών·

                                                
1 ΕΕ C …, …, σ. …
2 ΕΕ C …, …, σ. … Εισηγητής: Fernández Perez Royo
3 ΕΕ C …, …, σ. …
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– διασφαλίζοντας τη νοµική ασφάλεια σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή παροχή
ασφαλειών µε τη µορφή άυλων τίτλων επεκτείνοντας τις αρχές που εφαρµόζονται
ήδη βάσει της οδηγίας 98/26/EΚ4 σχετικά µε το αµετάκλητο του διακανονισµού για
να καθοριστεί που βρίσκονται οι εν λόγω τίτλοι

– περιορίζοντας τις πολύπλοκες δαπανηρές διαδικασίες στις οποίες υπόκειται η
δηµιουργία και η εκτέλεση συµβάσεων παροχής ασφαλειών·

– διασφαλίζοντας τη σύναψη αποτελεσµατικών συµφωνιών που θα επιτρέπουν στον
ασφαλειολήπτη να επαναχρησιµοποιεί την ασφάλεια για δικούς της σκοπούς στο
πλαίσιο ενεχυρίασης, µέθοδος που είναι κλασική για τις εγγυοδοσίες.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικά σχόλια

Αν και ορισµένα σηµαντικά τµήµατα του αρχικού κειµένου της πρότασης έχουν
επαναδιατυπωθεί, η κοινή θέση διατηρεί την ουσία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.
Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το κείµενο της οµόφωνης πολιτικής συµφωνίας του
συµβουλίου ECOFIN της 13ης ∆εκεµβρίου 2001, τροποποιώντας προφορικά την αρχική της
πρόταση (αντί να υποβάλει τροποποιηµένη πρόταση γραπτώς). Οι ελάχιστες σηµαντικές
τροποποιήσεις ως προς την κοινή θέση αφορούν:

– το πεδίο εφαρµογής·

– τους όρους που πρέπει να πληρούν τα µέρη τα οποία συνάπτουν συµφωνίες
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας ώστε να προστατεύονται από την οδηγία, για
παράδειγµα τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να πιστοποιείται και να υπογράφεται η
συµφωνία από τα µέρη·

– τη διάθεση της ασφάλειας από τον ασφαλειολήπτη όταν συµβαίνει γεγονός που
συνεπάγεται την εκτέλεση της ασφάλειας·

– το άρθρο 9 (άρθρο 10 της αρχικής πρότασης) σχετικά µε τη σύγκρουση των
νοµοθεσιών, που καθορίζει που βρίσκονται οι ασφάλειες µε τη µορφή άυλων τίτλων
και, συνεπώς, ποιο είναι το δίκαιο που διέπει τις περιουσιακές πτυχές αυτών των
τίτλων, όπως στο άρθρο 9, παράγραφος 2 της οδηγίας 98/26/EΚ.

Οι τροποποιήσεις αυτές, που βασίζονται στον ίδιο γενικό προβληµατισµό µε τις
τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου, σχολιάζονται λεπτοµερώς στη συνέχεια. Περιγράφονται
επίσης και οι άλλες τροποποιήσεις που επιφέρει η κοινή θέση στην αρχική πρόταση.

                                                
4 ΕΕ L 166, 11.6.1998, σ. 45.
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3.2. Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου η ουσία των οποίων περιλαµβάνεται στην
κοινή θέση

3.2.1. Αιτιολογική σκέψη

3.2.1.1. Γενικό σχόλιο

Κατά την ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση, η Επιτροπή δέχθηκε τις τροπολογίες του
Κοινοβουλίου στο προοίµιο. Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν
στο κείµενο της κοινής θέσης αντικατοπτρίζουν τις τροποποιήσεις στα άρθρα, ή
διευκρινίζουν την ερµηνεία των υπαρχόντων άρθρων, στο πνεύµα της αρχικής
πρότασης.

3.2.1.2. Αιτιολογικές σκέψεις που τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες
του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία 1 του Κοινοβουλίου έγινε δεκτή στην κοινή θέση. Συνεπώς, η δεύτερη
φράση της αιτιολογικής σκέψης 11, που υπογράµµιζε ότι η οδηγία δεν προστατεύει
τις λεγόµενες συµπληρωµατικές ασφάλειες που καλύπτουν τον πιστοληπτικό
κίνδυνο (ασφάλειες που είναι απαραίτητες σε περίπτωση επιδείνωσης της
πιστοληπτικής ικανότητας του ασφαλειοδότη), καταργήθηκε, ώστε να επαφίεται η
προστασία αυτού του είδους των ασφαλειών στο εθνικό δίκαιο.

Η τροπολογία 2 που συνιστούσε την κατάργηση της αιτιολογικής σκέψης σχετικά µε
την επιτροπολογία εγκρίθηκε και αυτή, γεγονός που αντιστοιχεί στην κατάργηση
των άρθρων 10 και 11 που αφορούν το ίδιο θέµα.

3.2.1.3. Τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις αιτιολογικές σκέψεις της κοινής θέσης
ανεξάρτητα από τις τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Οι αιτιολογικές σκέψεις του κειµένου της κοινής θέσης που παρατίθενται στη
συνέχεια είναι σχεδόν ταυτόσηµες µε αυτές του κειµένου της αρχικής πρότασης: 1-3,
5 (4 στην αρχική πρόταση), 7 (5), 12 (7), 14 (10), 21 (15) και 22 (16). Οι
αιτιολογικές αυτές σκέψεις εκθέτουν κυρίως τα θεµελιώδη αίτια και τους στόχους
της πρότασης.

Οι νέες αιτιολογικές σκέψεις που παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινίζουν την
ερµηνεία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής: 4, 6, 10 (το µισό του κειµένου
βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της αρχικής πρότασης), 13, 15, 16 (η πρώτη
φράση βασίζεται στην παλαιά αιτιολογική σκέψη 11), 17, 19 και 20. Ειδικότερα, το
κείµενο αυτών των αιτιολογικών σκέψεων διατηρεί την ισόρροπη προσέγγιση που
εγκρίθηκε στην πρόταση: να δηµιουργηθούν µη τυπολατρικές διαδικασίες
εκτέλεσης προστατεύοντας ορισµένες από τις υπάρχουσες χρηµατοοικονοµικές
πρακτικές (όπως την παροχή συµπληρωµατικών χρηµατοοικονοµικών ασφαλειών ή
το δικαίωµα χρήσης της ασφάλειας σε περίπτωση ενεχυριασµένων στοιχείων
ενεργητικού) έναντι ορισµένων αυτόµατων διαλυτικών ρητρών µε την επιφύλαξη
των δικαστικών ελέγχων ex post, που παραµένουν απαραίτητοι στην περίπτωση
πράξεων που έχουν συναφθεί κακή τη πίστη ή που αποτελούν καταχρηστική
εµπορική πρακτική.
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Οι ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις είναι νέες ή έχουν τροποποιηθεί βάσει των
τροποποιήσεων των άρθρων : 8 (αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 8 της αρχικής
πρότασης), 9 (6), 11 και 18 (13). Οι τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις
αιτιολογικές σκέψεις 8-9 είναι σύµφωνες µε τις τροπολογίες 3 και 17 του
Κοινοβουλίου· αφορούν το άρθρο σχετικά µε τη σύγκρουση νοµοθεσιών και την
απαίτηση να έχει χορηγηθεί η ασφάλεια ώστε να εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής
της οδηγίας (η αιτιολογική σκέψη 11 διευκρινίζει επιπλέον ότι για την παροχή
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία). Η
αιτιολογική σκέψη 18 διευκρινίζει τη χρήση των ασφαλειών σε µετρητά.

Η αιτιολογική σκέψη 9 της αρχικής πρότασης (σχετικά µε τους
αντισυµβαλλόµενους τρίτων χωρών) καταργήθηκε.

3.2.2. Βασικές διατάξεις

3.2.2.1. Γενικό σχόλιο

Οι τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου στα άρθρα έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
κατά την ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση, µέσω ορισµένων συντακτικών
τροποποιήσεων, ώστε να επιτευχθεί η τελική συµφωνία για το κείµενο της κοινής
θέσης.

3.2.2.2. Άρθρα που τροποποιήθηκαν ώστε να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες του
Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

– Τροπολογίες 3, 4, 10, 11 και 12 – Άρθρα 1 και 2 (2 και 3 της αρχικής πρότασης)

Οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα µέρη που συνάπτουν συµφωνία
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας βάσει της οδηγίας συµφωνήθηκαν µετά από
µακρές και πολύπλοκες διαπραγµατεύσεις. Το άρθρο 2 της αρχικής πρότασης της
Επιτροπής απαιτούσε απλώς γραπτή συµφωνία (περιλαµβανοµένης και της
ηλεκτρονικής µορφής) που να διευκρινίζει τους όρους χορήγησης της ασφάλειας.
Εξάλλου, η ίδια συµφωνία έπρεπε να υπογράφεται από τον ασφαλειοδότη
(περιλαµβανοµένης και πιστοποιηµένης ηλεκτρονικής υπογραφής). Ωστόσο, οι
απαιτήσεις αυτές προσαρµόστηκαν ώστε να διαθέτουν οι συναλλασσόµενοι ένα
ακόµη πιο ευέλικτο πλαίσιο, όπως δείχνουν οι τροπολογίες 3 και 10 του
Κοινοβουλίου καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 5 της κοινής θέσης, που προβλέπει
ότι η παροχή της ασφάλειας πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως. Επιπλέον, το ίδιο
άρθρο διευκρινίζει επίσης ότι η συµφωνία αυτή πιστοποιείται εγγράφως ή "µε
νοµικά ισοδύναµο τρόπο", κάτι που είναι τόσο εφικτό όσο και ικανοποιητικό από
εποπτική άποψη και επαρκώς ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται στις απόψεις του
Κοινοβουλίου και να ικανοποιεί την Επιτροπή.

Ο ορισµός της έννοιας του “εγγράφως” αναθεωρήθηκε ανάλογα: έτσι, το άρθρο 2,
παράγραφος 3 της κοινής θέσης αντικατοπτρίζει γενικά την τροπολογία 12 του
Κοινοβουλίου. Μια άλλη βασική προϋπόθεση που έπρεπε να τηρείται ώστε η
χρηµατοοικονοµική ασφάλεια να εισέρχεται στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας είναι
η µη κυριότητα, δηλαδή η µεταφορά της κυριότητας της ασφάλειας ή του ελέγχου
της στον ασφαλειολήπτη ή σε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του. Το γεγονός
αυτό υπογραµµίζεται στον ορισµό της “παροχής ασφάλειας” άρθρο 2,
παράγραφος 2 της κοινής θέσης κατά τον ίδιο περίπου τρόπο µε την τροπολογία 11.



6

Τέλος, οι διατάξεις της κοινής θέσης αναφέρονται σε συµφωνία
"χρηµατοοικονοµικής" ασφάλειας, όπως προέβλεπε η τροπολογία 4.

– Τροπολογίες . 5 έως 9, 18 και 19 – Άρθρο 1, παράγραφος 2, (Άρθρο 2,
παράγραφος 4 της αρχικής πρότασης)

Προσαρµόστηκε επίσης το προσωπικό πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, ώστε να
ληφθούν υπόψη οι γνώµες που εκφράστηκαν µε επιµονή τόσο από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όσο και από το Συµβούλιο. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής κάλυπτε
τις δηµόσιες αρχές, τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα που υπόκεινται σε εποπτεία και
τις µεγάλες εταιρείες οι οποίες ορίζονται βάσει ορισµένων ορίων, που θα µπορούσαν
να ενηµερώνονται µε διαδικασία επιτροπολογίας. Ωστόσο, η τελευταία αυτή
προσέγγιση δεν επελέγη από το Κοινοβούλιο, οι τροπολογίες 5 έως 9 του οποίου
διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνοντας όλα τα είδη εταιρειών, εφόσον το
αντισυµβαλλόµενο µέρος είναι, γενικά, χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα ή δηµόσια αρχή.
Το άρθρο 1, παράγραφος 2 της κοινής θέση αντικατοπτρίζει τόσο την ίδια ανησυχία
εποπτικού επιπέδου όσο και έναν πολιτικό συµβιβασµό, ενσωµατώνοντας µία ρήτρα
απαλλαγής που επιτρέπει στα κράτη µέλη να εξαιρέσουν µη χρηµατοοικονοµικές
εταιρείες από το πεδίο εφαρµογής: ορισµένα κράτη µέλη θεωρούσαν ότι η ένταξη
όλων των ειδών µη χρηµατοοικονοµικών εταιρειών θα µπορούσε να δηµιουργήσει
δυσκολίες σε περίπτωση πτώχευσης σχετικά µε την σειρά προτεραιότητας των
πιστωτών.

Η Επιτροπή δέχθηκε αυτή τη ρήτρα απαλλαγής ελπίζοντας ότι δεν θα
χρησιµοποιηθεί υπερβολικά και ότι αν χρησιµοποιηθεί, θα έχει περιορισµένες µόνο
επιπτώσεις. Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, θα είναι πολύ δύσκολο ή αρνητικό για
ένα κράτος µέλος να εξαιρέσει οριστικά εταιρείες από το πλεονέκτηµα της οδηγίας,
πόσο µάλλον που ορισµένες µεγάλες εταιρείες χρησιµοποιούν ήδη εγγυοδοτικές
τεχνικές στις χρηµατοοικονοµικές αγορές υπηρεσιών χονδρικής.

Πέραν από τις τροποποιήσεις αυτές στη διάρθρωση του προσωπικού πεδίου
εφαρµογής, το άρθρο 1, παράγραφος 2 της κοινής θέσης περιλαµβάνει επίσης και
άλλες διευκρινίσεις για τους ορισµούς των συγκεκριµένων οργανισµών,
επαναλαµβάνοντας στην πράξη τα κείµενα των τροπολογιών 6 έως 8 του
Κοινοβουλίου.

Σύµφωνα µε την τροπολογία 9 του Κοινοβουλίου, καταργούνται τα όρια που
καθορίζουν το είδος των εταιρειών που εισέρχονται στο πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας. Συνεπώς, καταργήθηκαν τα πρώην άρθρα 11 και 12 για την επιτροπολογία
που δεν είχαν πλέον λόγο ύπαρξης, σύµφωνα µε τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου
18 και 19.

– Τροπολογίες . 13 και 14 – Άρθρο 4 (5 της αρχικής πρότασης)

Στην περίπτωση “γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση", δηλαδή που
επιτρέπει στον ασφαλειολήπτη να ρευστοποιήσει την ασφάλεια, η πρόταση που
υποβλήθηκε αρχικά από την Επιτροπή επέτρεπε ήδη στον ασφαλειολήπτη να
πωλήσει την ασφάλεια που αποτελείτο από χρηµατοοικονοµικά µέσα. Εναλλακτικά,
η κοινή θέση επιτρέπει επίσης την απόκτηση κυριότητας, µε την επιφύλαξη
συµφωνίας των µερών, ειδικότερα σχετικά µε την αποτίµηση της ασφάλειας,
σύµφωνα µε τις τροπολογίες 13 και 14 που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ωστόσο, ορισµένα κράτη µέλη αναφέρθηκαν στη θεµελιώδη αρχή, σύµφωνα µε την
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οποία οποιαδήποτε ασφάλεια ρευστοποιείται, για να αποτιµάται δίκαια πρέπει να
αποτιµάται ανεξάρτητα. Συνεπώς φάνηκε απαραίτητο, στο κείµενο της κοινής θέσης,
να µπορούν τα κράτη µέλη που δεν επιτρέπουν την απόκτηση κυριότητας της
ασφάλειας κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας να µην αναγνωρίζουν
την τεχνική αυτή.

– Τροπολογία 15 – Άρθρο 5 (6 της αρχικής πρότασης)

Το κείµενο της κοινής θέσης προβλέπει ότι για ασφάλεια που αποτελεί αντικείµενο
συµφωνίας εγγυοδοσίας µε παροχή ασφάλειας ο ασφαλειολήπτης µπορεί να ασκήσει
δικαίωµα χρήσης της ασφάλειας µόνο αν αυτό έχει συµφωνηθεί µεταξύ των
µερών, σύµφωνα µε την τροπολογία 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

– Τροπολογία 17 – Άρθρο 9 (10 της αρχικής πρότασης)

Το άρθρο µε στόχο τον διακανονισµό ενδεχόµενης σύγκρουσης νοµοθεσιών
τροποποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό: η παλιά παράγραφος 2 καταργήθηκε στην κοινή
θέση, σύµφωνα µε την τροπολογία 17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να
αποφευχθεί οποιαδήποτε παρεµβολή µε τις συνεχιζόµενες συζητήσεις στη ∆ιάσκεψη
της Χάγης για το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο που αφορούν το ίδιο θέµα. Εξάλλου,
βελτιώθηκαν οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου, ώστε να ληφθούν υπόψη οι
τροποποιήσεις από το σχέδιο σύµβασης της Χάγης.

– Τροπολογία 20 – Άρθρο 11 (12 της αρχικής πρότασης )

Στην τροπολογία 20, το Κοινοβούλιο υπερασπιζόταν την ιδέα εφαρµογής της
οδηγίας ένα χρόνο νωρίτερα απ’ ότι προέβλεπε η αρχική πρόταση της Επιτροπής
(δηλαδή τέλη του 2003 αντί για τέλη του 2004). Λόγω των πολύπλοκων επιπτώσεων
της οδηγίας σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά δικαιώµατα, την νοµοθεσία για τις
πτωχεύσεις και τους κανόνες για τις συγκρούσεις νοµοθεσιών, το κείµενο της κοινής
θέσης απαιτεί απλώς να την εφαρµόσουν τα κράτη µέλη εντός προθεσµίας 18
µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης (2001), τα κράτη µέλη συµφωνούν ότι
τα θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να ολοκληρώσουν την
ενοποίηση των αγορών κινητών αξιών ως τα τέλη του 2003. Η κοινή αυτή δέσµευση
οδηγεί στην ταχεία έγκριση και, στη συνέχεια, εφαρµογή της οδηγίας.

3.2.2.3. Νέες διατάξεις που εισήχθησαν από το Συµβούλιο

– Άρθρο 1 (1 και 2 της αρχικής πρότασης )

Το άρθρο 1, παράγραφος 4 στοιχείο β) της κοινής θέσης επιτρέπει στα κράτη µέλη
να αποκλείσουν από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
που συνδέονται άµεσα µε τα παραγωγικά µέσα του ασφαλειοδότη. Σκοπός είναι
να µη τεθούν σε κίνδυνο ενδεχόµενα µέτρα εξυγίανσης για τον εν λόγω
ασφαλειοδότη. Ο στόχος αυτός συµβιβάζεται απόλυτα µε την αρχική πρόταση: Η
Επιτροπή δεν θέλησε ποτέ να εισέλθουν τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία
στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

Εξάλλου, ο ορισµός των "σχετικών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων" από την
οδηγία µεταφέρθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 6 (αρχική πρόταση) στο άρθρο 2,
παράγραφος 1, στοιχείο στ) (κοινή θέση).
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– Άρθρο 2 (3 της αρχικής πρότασης)

Ο ορισµός των ακόλουθων όρων, που δεν θεωρήθηκε χρήσιµος, καταργήθηκε:
"συµφωνίες επαναγοράς", "ασφαλειοδότης" "ασφαλειολήπτης",
"χρηµατοοικονοµική ασφάλεια", "σχετικός ενδιάµεσος" και "εγγυοδοτικός
λογαριασµός τίτλων". Ωστόσο, η "χρηµατοοικονοµική ασφάλεια" ορίζεται στο
άρθρο 1, παράγραφος 4 στοιχείο α), της κοινής θέσης, που εισάγει, επιπλέον, τον
ορισµό του όρου "µετρητά" στο άρθρο 2, παράγραφος 1 στοιχείο δ), ώστε να
αποκλειστούν τα τραπεζογραµµάτια από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

– Άρθρο 3 (4 της αρχικής πρότασης )

Για να διευκολυνθεί η µη τυπολατρική εφαρµογή των συµφωνιών
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιείχε έναν (µη
εξαντλητικό κατάλογο) µη απαραίτητων τυπικών πράξεων, στο µέτρο όπου
υπερέβαιναν τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της πρότασης (βλ. σηµείο 3.2.2.2
παραπάνω). Αυτός ο κατάλογος παραδειγµάτων, που περιλαµβανόταν αρχικά στο
άρθρο 4, παράγραφος 2 περιλαµβάνεται πλέον στην αιτιολογική σκέψη 10. Η
αντίστοιχη διάταξη είναι το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κειµένου, που προβλέπει
ότι η παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας δυνάµει συµφωνίας δεν µπορεί να
εξαρτάται από την εκπλήρωση οιασδήποτε τυπικής πράξης. Εξάλλου, το παλαιό
άρθρο 4, παράγραφος 1, που αναφερόταν στις απαιτήσεις που διατύπωνε τότε το
άρθρο 2 και διευκρίνιζε ότι δεν απαιτείτο κανένα µέτρο για να αντιταχθεί η
συµφωνία χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας σε τρίτους, αντικαταστάθηκε από ένα νέο
άρθρο 3 παράγραφος 2.

– Άρθρο 4 (5 της αρχικής πρότασης)

Το άρθρο 5, παράγραφος 1 της αρχικής πρότασης διευκρίνιζε µε ποιο τρόπο ο
ασφαλειολήπτης µπορεί να ρευστοποιήσει την ασφάλεια σε περίπτωση
γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση (βλ. παραπάνω "απόκτηση
κυριότητας"). Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου χωρίστηκαν στο άρθρο 4,
παράγραφος 1, και στο άρθρο 4, παράγραφος 4 της κοινής θέσης, όπου το παλαιό
άρθρο 5, παράγραφος 2 που επέτρεπε την ανανέωση µε τη λήξη της ισχύος έγινε,
εξάλλου, το άρθρο 7, παράγραφος 2.

Τέλος, το άρθρο 4, παράγραφος 6 της κοινής θέσης (παλαιό άρθρο 5, παράγραφος 4)
που προβλέπει την υποχρέωση αποτίµησης της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας
µε εµπορικά εύλογο τρόπο, επεκτάθηκε στον συµψηφισµό µε επίσπευση των
σχετικών χρηµατοοικονοµικών ασφαλειών σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 7 του
κειµένου.

– Άρθρο 5 (6 της αρχικής πρότασης )

Το άρθρο 5 της κοινής θέσης ορίζει το πλαίσιο άσκησης, τον ασφαλειολήπτη του
δικαιώµατος χρήσης "ενεχυριασµένων" τίτλων. Η παράγραφος 2 του άρθρου
διευκρινίζει ότι ο ασφαλειολήπτης, όταν ασκεί το δικαίωµα αυτό, µπορεί, εφόσον
έχει συµφωνηθεί µε τον ασφαλειοδότη, να συµψηφίσει την αξία της ισοδύναµης
ασφάλειας µε τις σχετικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αντί να
επαναµεταβιβάσει την εν λόγω εγγύηση στον ασφαλειοδότη, γεγονός που του
επιτρέπει να απαιτήσει την επιστροφή του δανείου. Η παράγραφος 3 της αρχικής
πρότασης, που θεωρήθηκε περιττή, καταργήθηκε.
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Η νέα παράγραφος 4 καθορίζει για τον ασφαλειολήπτη, ότι το γεγονός ότι τη
χρησιµοποιεί δεν καθιστά ανίσχυρα ή ανεφάρµοστα τα δικαιώµατα του
ασφαλειολήπτη έναντι τρίτων βάσει της συµφωνίας εγγυοδοσίας λόγω του
γεγονότος ότι δεν είναι κάτοχος ή δεν έχει την κυριότητα της ασφάλειας σύµφωνα
µε το άρθρο 1, παράγραφος 5 και το άρθρο 2, παράγραφος 2.

– Άρθρο 6 (7 της αρχικής πρότασης )

∆εδοµένης της σηµασίας της ανανέωσης για τις µεταβιβάσεις τίτλων και τις
συµφωνίες επαναγοράς, η νέα παράγραφος 2 στο άρθρο 6 της κοινής θέσης
επιβεβαιώνει ότι µπορεί να τεθεί τέρµα, µε το µηχανισµό αυτό, σε τέτοιες συµφωνίες
ή συµβάσεις, µε την επιφύλαξη ότι έχει συµφωνηθεί µεταξύ των µερών.

– Άρθρο 7 (8 της αρχικής πρότασης)

Οι διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφοι 1 και 2, της αρχικής πρότασης, σχετικά µε
τη γενική προστασία που προσφέρεται στις ρήτρες συµψηφισµού µε επίσπευση,
συγκεντρώθηκαν στο άρθρο 7, παράγραφος 1 της κοινής θέση. Το άρθρο 7,
παράγραφος 2, που απαλλάσσει συγκεκριµένα τον συµψηφισµό µε επίσπευση από
ορισµένες τυπικές απαιτήσεις, αντλήθηκε από το άρθρο 5, παράγραφος 2 της
αρχικής πρότασης.

– Άρθρο 8 (9 της αρχικής πρότασης )

Ο στόχος της αρχικής πρότασης, που ήταν να προστατεύσει ορισµένες από τις
κυριότερες τεχνικές που χρησιµοποιούνται στην αγορά, (τις συµπληρωµατικές
ασφάλειες ή τις ασφάλειες αντικατάστασης) από τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και
ειδικότερα τον κανόνα της "ώρας µηδέν" (που αποδίδει αναδροµική ισχύ στη
διαδικασία αφερεγγυότητας, η οποία θεωρείται ότι ξεκινά τα µεσάνυχτα),
υποστηρίχθηκε ευρέως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Ωστόσο,
µετά από τεχνικές συζητήσεις στο Συµβούλιο, το αντίστοιχο άρθρο αναδιατυπώθηκε
πλήρως στην κοινή θέση, µολονότι δεν τροποποιήθηκε η ουσία του.

Πάντως, προστέθηκε µία νέα παράγραφος 2 στο άρθρο 8 της κοινής θέσης
προκειµένου να προστατευθούν οι ασφαλειολήπτες όταν η ασφάλεια έχει
παρασχεθεί µετά τη στιγµή έναρξης διαδικασιών αφερεγγυότητας, µε την
επιφύλαξη ότι µπορεί να αποδειχθεί η καλή πίστη. Η Επιτροπή εκφράζει την
ικανοποίησή της για την εισαγωγή της διάταξης, η οποία αντιστοιχεί σε παρόµοια
διάταξη του άρθρου 3, παράγραφος 1 της οδηγίας 98/26/EΚ.

– Άρθρο 10

Το άρθρο 10 της κοινής θέσης εισάγει την υποχρέωση, για την Επιτροπή να
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή της οδηγίας και ειδικότερα τις ρήτρες απαλλαγής της (βλ. παραπάνω) και
το άρθρο 5, σχετικά µε το δικαίωµα χρήσης της ασφάλειας βάσει συµφωνίας
εγγυοδοσίας µε παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, το αργότερο 3 έτη µετά την
έναρξη ισχύος του κειµένου.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή εκτιµά ότι το κείµενο της κοινής θέσης περιέχει τα βασικά στοιχεία της αρχικής
της πρότασης και των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν κατά τις
διαπραγµατεύσεις του Συµβουλίου. Συνεπώς, η Επιτροπή υποστηρίζει το κείµενο της κοινής
θέσης για µια οδηγία η οποία ήταν απαραίτητη από καιρό, λόγω της σηµασίας που έχει για
την καλή λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών αγορών υπηρεσιών χονδρικής και για την
ενοποίηση της αγοράς κινητών αξιών ως το 2003.


