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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 12 Σεπτεµβρίου 2002

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων,
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων
χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την
τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ,
92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου, και των οδηγιών
98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων

και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων

και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 79/267/EΟΚ, 92/49/EΟΚ, 92/96/EΟΚ,

93/6/EΟΚ και 93/22/EΟΚ του Συµβουλίου, και των οδηγιών 98/78/EΚ και 2000/12/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 213 E, 31.7.2001, σ. 227.
2 ΕΕ C 36, 8.2.2002, σ. 1.
3 ΕΕ C 271, 26.9.2001, σ. 10.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της                      (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

                                      (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η σηµερινή κοινοτική νοµοθεσία περιέχει µια πλήρη σειρά κανόνων για την προληπτική

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων

επενδύσεων σε ατοµική βάση, καθώς και για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών

ιδρυµάτων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων επενδύσεων που ανήκουν

αντίστοιχα σε τραπεζικό όµιλο/όµιλο επενδυτικών εταιρειών ή ασφαλιστικό όµιλο, δηλαδή σε

οµίλους που ασκούν οµοιογενείς χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες.

(2) Οι πρόσφατες εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές οδήγησαν στη δηµιουργία

χρηµατοπιστωτικών οµίλων οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε διάφορους τοµείς

των χρηµατοπιστωτικών αγορών, αποκαλούµενων χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών

δραστηριοτήτων. Μέχρι σήµερα, δεν υπήρξε καµία µορφή προληπτικής εποπτείας σε επίπεδο

οµίλου για τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις

επενδύσεων, που ανήκουν σε όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, ιδίως σε ό,τι αφορά τη

φερεγγυότητα και τη συγκέντρωση κινδύνων στο επίπεδο του οµίλου ετερογενών

δραστηριοτήτων, τις εντός οµίλου συναλλαγές, τις εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης

κινδύνων σε επίπεδο οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, και τις ικανότητες και το ήθος των

στελεχών διαχείρισης. Ορισµένοι από αυτούς τους οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων

συγκαταλέγονται µεταξύ των µεγαλυτέρων χρηµατοπιστωτικών οµίλων που

δραστηριοποιούνται στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και παρέχουν υπηρεσίες σε παγκόσµια

βάση. Εάν αυτοί οι όµιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων, ιδίως τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι

ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που ανήκουν σε τέτοιο όµιλο,

αντιµετώπιζαν οικονοµικές δυσκολίες, θα µπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν σοβαρά το

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και να επηρεάσουν τους ιδιώτες καταθέτες, τους κατόχους

ασφαλιστικών συµβολαίων και τους επενδυτές.
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(3) Το σχέδιο δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες της Επιτροπής περιλαµβάνει

ορισµένες δράσεις απαραίτητες για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς

Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών και προβλέπει την ανάπτυξη νοµοθεσίας για τη

συµπληρωµατική προληπτική εποπτεία των οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, που θα

καλύπτει τα κενά της ισχύουσας τοµεακής νοµοθεσίας και θα αντιµετωπίζει τους πρόσθετους

εποπτικούς κινδύνους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών

οµίλων που ασκούν διατοµεακές χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες. Ένας τόσο φιλόδοξος

στόχος δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά σταδιακά. Η εγκαθίδρυση συµπληρωµατικής εποπτείας

για τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις επενδύσεων

που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων αποτελεί ένα από τα

στάδια αυτά.

(4) Και άλλοι διεθνείς οργανισµοί έχουν επισηµάνει ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθεί κατάλληλο

εποπτικό καθεστώς όσον αφορά τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών

δραστηριοτήτων.

(5) Για να είναι αποτελεσµατική, η συµπληρωµατική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων,

των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων επενδύσεων που ανήκουν σε

χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να εφαρµόζεται στο σύνολο

αυτών των οµίλων, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο είναι διαρθρωµένοι, εφόσον οι

διατοµεακές χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητές τους είναι ουσιώδεις, πράγµα που συµβαίνει

όταν επιτυγχάνονται ορισµένα κατώτατα όρια. Η συµπληρωµατική εποπτεία θα πρέπει να

καλύπτει όλες τις χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες που καταγράφονται στην τοµεακή

χρηµατοπιστωτική νοµοθεσία, καθώς και όλες τις οντότητες που ασκούν κατά κύριο λόγο

αυτό το είδος δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρειών διαχείρισης

περιουσιακών στοιχείων.

(6) Η απόφαση για τη µη υπαγωγή συγκεκριµένης οντότητας στο πεδίο εφαρµογής της

συµπληρωµατικής εποπτείας θα πρέπει να λαµβάνεται, έχοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, το

κατά πόσον η εν λόγω οντότητα εµπίπτει στην εποπτεία σε επίπεδο οµίλου σύµφωνα µε

τοµεακούς κανόνες.
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(7) Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να µπορούν να εκτιµούν, σε επίπεδο οµίλου, την

χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πιστωτικών ιδρυµάτων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

και των επιχειρήσεων επενδύσεων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών

δραστηριοτήτων, ιδίως σε ό,τι αφορά την φερεγγυότητά τους (καθώς και την αποφυγή διπλού

υπολογισµού των ιδίων κεφαλαίων), τη συγκέντρωση κινδύνων και τις συναλλαγές στο

εσωτερικό του οµίλου.

(8) Η διαχείριση των χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων συχνά ασκείται

κατά τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας που δεν συµπίπτουν απόλυτα µε τις νοµικές

δοµές του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων. Προκειµένου να ληφθεί

υπόψη αυτή η εξέλιξη, θα πρέπει να διευρυνθούν περαιτέρω οι απαιτήσεις για τη διαχείριση,

ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των εταιρειών χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών.

(9) Για όλους τους υποκείµενους σε συµπληρωµατική εποπτεία χρηµατοπιστωτικούς οµίλους

ετερογενών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να ορίζεται ένας συντονιστής µεταξύ των

ενεχοµένων αρµόδιων αρχών.

(10) Τα καθήκοντα του συντονιστή δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες

των αρµοδίων αρχών, όπως προβλέπονται από τους τοµεακούς κανόνες.

(11) Οι ενεχόµενες αρµόδιες αρχές, ιδίως ο συντονιστής, θα πρέπει να µπορούν να λαµβάνουν από

τις οντότητες που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, ή από

άλλες αρµόδιες αρχές, τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση της αποστολής τους

όσον αφορά τη συµπληρωµατική εποπτεία.
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(12) Υπάρχει πιεστική ανάγκη ενισχυµένης συνεργασίας µεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες

για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των

επιχειρήσεων επενδύσεων, µεταξύ άλλων µε την ανάπτυξη πλαισίων ad hoc συνεργασίας

µεταξύ των ενεχοµένων αρχών για την εποπτεία οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο

χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων.

(13) Τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που

έχουν την έδρα τους στην Κοινότητα, µπορούν να ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο

ετερογενών δραστηριοτήτων η κεφαλή του οποίου ευρίσκεται εκτός Κοινότητας. Οι εν λόγω

ρυθµιζόµενες οντότητες θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε ισοδύναµο και κατάλληλο

καθεστώς συµπληρωµατικής εποπτείας µε το οποίο να επιτυγχάνονται στόχοι και

αποτελέσµατα παρόµοιοι µε εκείνους που επιδιώκονται µε τις διατάξεις της παρούσας

οδηγίας. Για το σκοπό αυτό, η διαφάνεια των κανόνων και η ανταλλαγή πληροφοριών µε τις

αρχές τρίτων χωρών έχουν µεγάλη σηµασία σε όλες τις ενδεδειγµένες περιστάσεις.

(14) Ένα ισοδύναµο και κατάλληλο καθεστώς συµπληρωµατικής εποπτείας εικάζεται ότι υπάρχει

µόνον εάν οι εποπτικές αρχές της τρίτης χώρας έχουν συµφωνήσει να συνεργάζονται µε τις

ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές όσον αφορά τους στόχους και τα µέσα άσκησης της

συµπληρωµατικής εποπτείας των ρυθµιζόµενων οντοτήτων ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου

ετερογενών δραστηριοτήτων.

(15) Η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί από τις αρµόδιες αρχές να αποκαλύπτουν στην Επιτροπή

Χρηµατοπιστωτικών Οµίλων Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων πληροφορίες οι οποίες

καλύπτονται από την υποχρέωση εµπιστευτικότητας δυνάµει της παρούσας οδηγίας ή άλλων

τοµεακών οδηγιών.
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(16) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι ο καθορισµός κανόνων για τη

συµπληρωµατική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και

των επιχειρήσεων επενδύσεων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών

δραστηριοτήτων δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και, συνεπώς, λόγω

των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, δύναται να επιτευχθεί

καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή

της επικουρικότητας, που εκτίθεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της

αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα

αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. ∆εδοµένου ότι η παρούσα οδηγία

καθορίζει ελάχιστα πρότυπα, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν αυστηρότερους κανόνες.

(17) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται

ιδίως από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(18) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

(19) Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές,

ενδέχεται κατά καιρούς να προκύπτει ανάγκη τεχνικής καθοδήγησης και εκτελεστικών

µέτρων για τους κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να

εξουσιοδοτηθεί να λαµβάνει εκτελεστικά µέτρα, υπό τον όρο ότι αυτά δεν τροποποιούν τα

βασικά στοιχεία της παρούσας οδηγίας.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(20) Οι ισχύοντες τοµεακοί κανόνες για τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και
τις επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να συµπληρωθούν µέχρις ενός ελαχίστου επιπέδου,
ιδίως ώστε να αποφευχθεί το νοµοθετικό αρµπιτράζ µεταξύ των τοµεακών κανόνων και των
κανόνων για τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια,
θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως η πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
24ης Ιουλίου 1973, περί συντονισµού των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως, εκτός της
ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής 1, η πρώτη οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 5ης Μαρτίου 1979, περί συντονισµού των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητας της πρωτασφαλίσεως ζωής και την
άσκηση αυτής 2, η οδηγία 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 ζωής (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της
ασφάλειας ζωής) 3, η οδηγία 92/96/EΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Νοεµβρίου 1992, για τον
συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
πρωτασφάλιση ζωής (τρίτη οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια ζωής) 4, η οδηγία 93/6/EΟΚ του
Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των
επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων 5 και η οδηγία 93/22/EΟΚ του
Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των
κινητών αξιών 6, καθώς και η οδηγία 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία
ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού οµίλου 7 και η οδηγία
2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000,
σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων 8. Ο στόχος
της περαιτέρω εναρµόνισης µπορεί, ωστόσο, να επιτευχθεί µόνο σταδιακά και χρειάζεται να
βασίζεται σε προσεκτικές αναλύσεις.

                                                
1 ΕΕ L 228, 16.8.1973, σ. 3. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2002/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 77, 20.3.2002, σ. 17).
2 ΕΕ L 63, 13.3.1979, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2002/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 77, 20.3.2002, σ. 11).
3 ΕΕ L 228, 11.8.1992, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 290, 17.11.2000, σ.
27).

4 ΕΕ L 360, 9.12.1992, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2000/64/ΕΚ.

5 ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
98/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 29).

6 ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 27. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2000/64/ΕΚ.

7 ΕΕ L 330, 5.12.1998, σ. 1.
8 OJ L 126, 26.5.2000, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/EΚ (ΕΕ L

275, 27.10.2000, σ. 37).
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(21) Προκειµένου να εκτιµηθεί κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για ενδεχόµενη µελλοντική

εναρµόνιση και να γίνουν οι σχετικές προετοιµασίες όσον αφορά τη µεταχείριση των

εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων βάσει τοµεακών κανόνων, η Επιτροπή θα

πρέπει να υποβάλει έκθεση για τις πρακτικές των κρατών µελών σε αυτόν τον τοµέα,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Στόχος και ορισµοί

Άρθρο 1

Στόχος

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των ρυθµιζόµενων

οντοτήτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας 73/239/EΟΚ, το

άρθρο 6 της οδηγίας 79/267/EΟΚ, το άρθρο 3, παράγραφος 1 της οδηγίας 93/22/EΟΚ ή το άρθρο 4

της οδηγίας 2000/12/EΚ και οι οποίες ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών

δραστηριοτήτων. Τροποποιεί επίσης τους σχετικούς τοµεακούς κανόνες που ισχύουν για τις

οντότητες οι οποίες ρυθµίζονται από τις προαναφερόµενες οδηγίες.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

1) «πιστωτικό ίδρυµα» : το κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της

οδηγίας 2000/12/EΚ, πιστωτικό ίδρυµα,
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2) «ασφαλιστική επιχείρηση» : η κατά την έννοια του άρθρου 6 της οδηγίας 73/239/EΟΚ, του

άρθρου 6 της οδηγίας 79/267/EΟΚ ή του άρθρου 1, στοιχείο β) της οδηγίας 98/78/EΚ,

ασφαλιστική επιχείρηση,

3) «επιχείρηση επενδύσεων» : η επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 1,

παράγραφος 2 της οδηγίας 93/22/EΟΚ, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων που

ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 4 της οδηγίας 93/6/EΟΚ,

4) «ρυθµιζόµενη οντότητα» : πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση

επενδύσεων,

5) «εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων» : η εταιρεία διαχείρισης κατά την έννοια του

άρθρου 1α, παράγραφος 2 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου

1985, για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων

σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 1

καθώς και η επιχείρηση η οποία έχει την καταστατική της έδρα εκτός της Κοινότητας και η

οποία θα ήταν υποχρεωµένη να ζητήσει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το άρθρο 5,

παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, εάν είχε την καταστατική της έδρα εντός της Κοινότητας,

6) «αντασφαλιστική επιχείρηση» : η κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο γ) της

οδηγίας 98/78/EΚ, επιχείρηση αντασφάλισης,

7) «τοµεακοί κανόνες» : η κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την προληπτική εποπτεία των

ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων, όπως θεσπίζεται ιδίως µε τις οδηγίες 73/239/EΟΚ, 79/267/EΟΚ,

98/78/EΚ, 93/6/EΟΚ, 93/22/EΟΚ και 2000/12/EΚ,

                                                
1 ΕΕ L 375, 31.12.1985, σ. 3. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 41, 13.2.2002,
σ. 35).
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8) «χρηµατοπιστωτικός τοµέας» : τοµέας που αποτελείται από µία ή περισσότερες από τις

ακόλουθες επιχειρήσεις :

α) πιστωτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών

τραπεζικών υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 1, σηµεία 5 και 23 της οδηγίας

2000/12/ΕΚ (τραπεζικός τοµέας),

β) ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία

χαρτοφυλακίου, κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο θ) της οδηγίας 98/78/ΕΚ

(ασφαλιστικός τοµέας),

γ) επιχείρηση επενδύσεων ή χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα, κατά την έννοια του άρθρου 2,

σηµείο 7 της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ (τοµέας επενδυτικών υπηρεσιών),

δ) εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών.

9) «µητρική επιχείρηση» : η, κατά την έννοια του άρθρου 1 της έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ

του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983 για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς 1, µητρική

επιχείρηση ή οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία, κατά τη γνώµη των αρµόδιων αρχών, ασκεί

ουσιαστικά δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση,

10) «θυγατρική επιχείρηση» : η, κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 83/349/EΟΚ,

θυγατρική επιχείρηση ή οποιαδήποτε επιχείρηση επί της οποίας, κατά τη γνώµη των

αρµόδιων αρχών, µια µητρική επιχείρηση ασκεί ουσιαστικά δεσπόζουσα επιρροή· επίσης,

όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις θυγατρικών επιχειρήσεων θεωρούνται θυγατρικές

επιχειρήσεις της µητρικής επιχείρησης,

                                                
1 EE L 193, 18.7.1983, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 283, 27.10.2001,
σ. 28).
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11) «συµµετοχή» : η, κατά την έννοια του άρθρου 17, πρώτο εδάφιο της οδηγίας 78/660/EΟΚ
του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών
ορισµένων µορφών 1, συµµετοχή ή η άµεση ή έµµεση κατοχή του 20% και άνω των
δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου µιας επιχείρησης,

12) «όµιλος» : ο όµιλος επιχειρήσεων ο οποίος αποτελείται από µητρική επιχείρηση, τις
θυγατρικές της και τις οντότητες στις οποίες η µητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της
κατέχουν συµµετοχή καθώς και οι επιχειρήσεις που συνδέονται µεταξύ τους µε σχέση κατά
την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ,

13) «στενοί δεσµοί» : η κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
συνδέονται µε : α) «συµµετοχή», η οποία σηµαίνει την ιδιοκτησία, απ�ευθείας ή µέσω
ελέγχου, του 20% ή περισσότερο των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της επιχείρησης,
ή β) «έλεγχο», ο οποίος σηµαίνει τις σχέσεις µεταξύ µητρικής και θυγατρικής σε όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, ή
παρόµοια σχέση µεταξύ οιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου και επιχείρησης·
οιαδήποτε θυγατρική επιχείρηση θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται επίσης ως θυγατρική
επιχείρηση µητρικής επιχείρησης η οποία ευρίσκεται επικεφαλής των εν λόγω επιχειρήσεων.

Η κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µονίµως
µε ένα και το αυτό πρόσωπο µε σχέση ελέγχου, θεωρείται επίσης ότι συνιστά στενό δεσµό
µεταξύ των εν λόγω προσώπων.

14) «χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων» : όµιλος που πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις, τηρουµένου του άρθρου 3 :

α) επικεφαλής του οµίλου είναι ρυθµιζόµενη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 1 ή
τουλάχιστον µία από τις θυγατρικές του οµίλου αποτελεί ρυθµιζόµενη οντότητα κατά
την έννοια του άρθρου 1,

β) εφόσον επικεφαλής του οµίλου είναι ρυθµιζόµενη οντότητα κατά την έννοια του
άρθρου 1, πρόκειται για µητρική επιχείρηση επιχειρήσεως του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα, για επιχείρηση που κατέχει συµµετοχή σε επιχείρηση του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα ή για επιχείρηση συνδεόµενη µε επιχείρηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε
σχέση κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ,

                                                
1 ΕΕ L 222, 14.8.1978, σ. 11. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/65/ΕΚ.
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γ) εφόσον δεν είναι επικεφαλής του οµίλου ρυθµιζόµενη οντότητα κατά την έννοια του
άρθρου 1, οι δραστηριότητες του οµίλου ασκούνται κυρίως στον χρηµατοπιστωτικό
τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1,

δ) µία τουλάχιστον από τις οντότητες του οµίλου υπάγεται στον ασφαλιστικό τοµέα και
µία τουλάχιστον στον τραπεζικό τοµέα ή στον τοµέα των επενδυτικών υπηρεσιών,

ε) τόσο οι ενοποιηµένες και/ή αθροιστικές δραστηριότητες των οντοτήτων του οµίλου

στον ασφαλιστικό τοµέα όσο και οι ενοποιηµένες και/ή αθροιστικές δραστηριότητες

των οντοτήτων του οµίλου στον τραπεζικό τοµέα και στον τοµέα των επενδυτικών

υπηρεσιών, είναι ουσιώδεις κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2 ή

παράγραφος 3.

Οποιοσδήποτε υποόµιλος οµίλου κατά την έννοια του σηµείου 12, εφόσον πληροί τα

κριτήρια του παρόντος σηµείου, θεωρείται ως χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών

δραστηριοτήτων,

15) «εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών» : η µητρική επιχείρηση, πλην της ρυθµιζόµενης

οντότητας, η οποία, µαζί µε τις θυγατρικές της, από τις οποίες µία τουλάχιστον είναι

ρυθµιζόµενη οντότητα µε έδρα στην Κοινότητα, καθώς και άλλες οντότητες, συνιστά

χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων,

16) «αρµόδιες αρχές» : οι εθνικές αρχές των κρατών µελών που είναι εξουσιοδοτηµένες βάσει

νοµοθετικής ή κανονιστικής ρύθµισης να εποπτεύουν τα πιστωτικά ιδρύµατα και/ή τις

ασφαλιστικές επιχειρήσεις και/ή τις επιχειρήσεις επενδύσεων, είτε σε ατοµική βάση είτε σε

επίπεδο οµίλου,
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17) «σχετικές αρµόδιες αρχές» :

α) οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών οι υπεύθυνες για την τοµεακή εποπτεία σε

επίπεδο οµίλου οιασδήποτε από τις ρυθµιζόµενες οντότητες ενός χρηµατοπιστωτικού

οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων,

β) ο συντονιστής, ο οποίος ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 10, αν είναι άλλος από τις

αρχές που αναφέρονται στο σηµείο α),

γ) άλλες ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές, εφόσον είναι σχετικές, κατά τη γνώµη των

αρχών που αναφέρονται στα σηµεία α) και β). Η γνώµη αυτή διαµορφώνεται ιδίως

λαµβάνοντας υπόψη το µερίδιο αγοράς που κατέχουν οι ρυθµιζόµενες οντότητες του

οµίλου σε άλλα κράτη µέλη, ιδίως αν υπερβαίνει το 5%, και τη βαρύτητα που έχει στα

πλαίσια του οµίλου ρυθµιζόµενη οντότητα που είναι εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος

µέλος.

18) «εντός οµίλου συναλλαγές» : όλες οι συναλλαγές µε τις οποίες ρυθµιζόµενες οντότητες που

ανήκουν σε έναν χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, στηρίζονται, άµεσα

ή έµµεσα, σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου οµίλου, ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό

πρόσωπο συνδεόµενο µε τις επιχειρήσεις του οµίλου αυτού µε «στενούς δεσµούς», για να

εκπληρώνουν µια υποχρέωση, είτε συµβατική είτε όχι, είτε επ� αµοιβή είτε όχι,

19) «συγκέντρωση κινδύνων» : κάθε έκθεση µε πιθανότητα ζηµίας που επιβαρύνει οντότητες

ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, αρκετά µεγάλου ώστε να

απειλεί τη φερεγγυότητα ή τη γενική χρηµατοοικονοµική κατάσταση των ρυθµιζόµενων

οντοτήτων του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων· η έκθεση µπορεί να

είναι αποτέλεσµα κινδύνων αντισυµβαλλοµένου ή πιστωτικών κινδύνων, επενδυτικών

κινδύνων, ασφαλιστικών κινδύνων, κινδύνων της αγοράς ή άλλων κινδύνων, ή συνδυασµού ή

αλληλεπίδρασης αυτών των κινδύνων.
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Άρθρο 3

Κατώτατα όρια για τον προσδιορισµό ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου

ετερογενών δραστηριοτήτων

1. Προκειµένου να προσδιορισθεί αν οι δραστηριότητες ενός οµίλου ασκούνται κυρίως στον

χρηµατοπιστωτικό τοµέα, κατά την έννοια του άρθρου 2, σηµείο 14, στοιχείο γ), ο λόγος του

συνόλου του ισολογισµού των ρυθµιζόµενων και µη ρυθµιζόµενων οντοτήτων του

χρηµατοπιστωτικού τοµέα του οµίλου προς το σύνολο του ισολογισµού ολόκληρου του οµίλου,

πρέπει να υπερβαίνει το 40%.

2. Προκειµένου να προσδιορισθεί αν οι δραστηριότητες σε διάφορους χρηµατοπιστωτικούς

τοµείς είναι ουσιώδεις, κατά την έννοια του άρθρου 2, σηµείο 14, στοιχείο ε), για κάθε

χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ο µέσος όρος του λόγου του συνόλου του ισολογισµού του εν λόγω

χρηµατοπιστωτικού τοµέα προς το σύνολο του ισολογισµού των οντοτήτων του

χρηµατοπιστωτικού τοµέα του οµίλου και του λόγου των απαιτήσεων φερεγγυότητας του ιδίου

χρηµατοπιστωτικού τοµέα προς το σύνολο των απαιτήσεων φερεγγυότητας των οντοτήτων του

χρηµατοπιστωτικού τοµέα του οµίλου, πρέπει να υπερβαίνει το 10%.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως µικρότερος χρηµατοπιστωτικός τοµέας σε ένα

χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, νοείται ο τοµέας µε τον µικρότερο µέσο όρο

και ως σηµαντικότερος χρηµατοπιστωτικός τοµέας εκείνος µε τον υψηλότερο µέσο όρο. Για τον

υπολογισµό του µέσου όρου και τη µέτρηση του µικρότερου και του σηµαντικότερου

χρηµατοπιστωτικού τοµέα, πρέπει να συνυπολογίζονται ο τραπεζικός τοµέας και ο τοµέας των

επενδυτικών υπηρεσιών.



9754/3/02 REV 3 (gr) ZAC/gd,ka 16
DG G I    EL

3. Οι διατοµεακές δραστηριότητες θεωρούνται επίσης ουσιώδεις, κατά την έννοια του άρθρου 2,

σηµείο 14, στοιχείο ε) εάν το σύνολο του ισολογισµού του µικρότερου χρηµατοπιστωτικού τοµέα

του οµίλου υπερβαίνει το ποσό των 6 δισεκατοµµυρίων EUR. Εάν ο όµιλος δεν καλύπτει το όριο

που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι σχετικές αρµόδιες αρχές µπορούν να αποφασίζουν µε κοινή

συµφωνία να µην θεωρήσουν τον όµιλο ως χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων,

ή να µην εφαρµόζουν τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 ή 9, εφόσον είναι της γνώµης ότι η υπαγωγή

του οµίλου στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ή η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων δεν

είναι αναγκαία ή ότι θα ήταν απρόσφορη ή παραπλανητική σε σχέση µε τους στόχους της

συµπληρωµατικής εποπτείας, λαµβάνοντας υπόψη, παραδείγµατος χάριν, εάν :

α) το σχετικό µέγεθος του µικρότερου χρηµατοπιστωτικού τοµέα του οµίλου δεν υπερβαίνει το

5%, υπολογιζόµενο είτε βάσει του µέσου όρου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 είτε βάσει

του συνόλου του ισολογισµού ή των απαιτήσεων φερεγγυότητας που ισχύουν για τον εν λόγω

χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ή

β) ότι το µερίδιο αγοράς του δεν υπερβαίνει το 5% σε κανένα κράτος µέλος, υπολογιζόµενο

βάσει του συνόλου του ισολογισµού στους τοµείς των τραπεζικών ή επενδυτικών υπηρεσιών

και βάσει των ακαθάριστων ασφαλίστρων στον ασφαλιστικό τοµέα.

Οι αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο κοινοποιούνται στις άλλες

ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές.

4. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1, 2 και 3, οι σχετικές αρµόδιες αρχές µπορούν, κατόπιν

κοινής συµφωνίας :

α) να αποκλείουν συγκεκριµένη οντότητα κατά τον υπολογισµό των δεικτών, στις περιπτώσεις

που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 5,
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β) να λαµβάνουν υπόψη τους τη συµµόρφωση µε τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις

παραγράφους 1 και 2 επί τρία συνεχή έτη ώστε να αποφεύγονται απότοµες αλλαγές

καθεστώτος, και να µην τη λαµβάνουν υπόψη τους αν υπάρχουν ουσιαστικές µεταβολές στη

δοµή του οµίλου.

Όταν ο προσδιορισµός ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων γίνεται

σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3, οι αποφάσεις οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο

της παρούσας παραγράφου λαµβάνονται µε βάση πρόταση του συντονιστή του εν λόγω

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.

5. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, οι σχετικές αρµόδιες αρχές µπορούν, σε

εξαιρετικές περιπτώσεις, µε κοινή συµφωνία, να αντικαθιστούν το κριτήριο που βασίζεται στο

σύνολο του ισολογισµού µε µία ή και τις δύο από τις ακόλουθες παραµέτρους ή να προσθέτουν µία

ή και τις δύο από τις παραµέτρους αυτές, εάν είναι της γνώµης ότι οι εν λόγω παράµετροι έχουν

ιδιαίτερη σηµασία για τους σκοπούς της συµπληρωµατικής εποπτείας που προβλέπεται στην

παρούσα οδηγία : διάρθρωση εσόδων, δραστηριότητες εκτός ισολογισµού.

6. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, εάν οι δείκτες που αναφέρονται στις

παραγράφους αυτές είναι κατώτεροι του 40% και του 10% αντιστοίχως για τους

χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων που ήδη υπόκεινται σε

συµπληρωµατική εποπτεία, τότε ισχύουν χαµηλότεροι δείκτες ύψους 35% και 8%, αντιστοίχως, για

την επόµενη τριετία, ώστε να αποφεύγονται απότοµες αλλαγές καθεστώτος.

Οµοίως, για την εφαρµογή της παραγράφου 3, εάν το σύνολο του ισολογισµού του µικρότερου

χρηµατοπιστωτικού τοµέα του οµίλου είναι κατώτερο των 6 δισεκατοµµυρίων EUR για τους

χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων που ήδη υπόκεινται σε

συµπληρωµατική εποπτεία, τότε ισχύει το χαµηλότερο ποσό των 5 δισεκατοµµυρίων EUR για την

επόµενη τριετία, ώστε να αποφεύγονται απότοµες αλλαγές καθεστώτος.

Κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, ο συντονιστής µπορεί, µε τη

συγκατάθεση των άλλων σχετικών αρµόδιων αρχών, να αποφασίζει ότι παύουν να ισχύουν οι

χαµηλότεροι δείκτες ή το χαµηλότερο ποσό που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο.
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7. Οι υπολογισµοί που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σχετικά µε τον ισολογισµό βασίζονται

στον συνολικό αθροιστικό ισολογισµό των επιχειρήσεων του οµίλου, βάσει των ετήσιων

λογαριασµών τους. Για τους σκοπούς του υπολογισµού αυτού, οι επιχειρήσεις στις οποίες

κατέχεται συµµετοχή λαµβάνονται υπόψη κατά το ποσό του συνολικού ισολογισµού τους που

αντιστοιχεί αναλογικά στο αθροιστικό µερίδιο που κατέχεται από τον όµιλο. Ωστόσο, στην

περίπτωση που υπάρχουν ενοποιηµένοι λογαριασµοί, είναι αυτοί που λαµβάνονται υπόψη αντί των

αθροιστικών λογαριασµών.

Οι απαιτήσεις φερεγγυότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, υπολογίζονται σύµφωνα

µε τις διατάξεις των σχετικών τοµεακών κανόνων.

Άρθρο 4

Προσδιορισµός ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων

1. Οι αρµόδιες αρχές οι οποίες έχουν δώσει άδεια λειτουργίας σε ρυθµιζόµενες οντότητες

προσδιορίζουν, βάσει των άρθρων 2, 3 και 5, κάθε όµιλο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας.

Για τον σκοπό αυτό :

- οι αρµόδιες αρχές που έχουν δώσει άδεια λειτουργίας σε ρυθµιζόµενες οντότητες του οµίλου

συνεργάζονται στενά, όπου αυτό απαιτείται,

- εάν µια αρµόδια αρχή είναι της γνώµης ότι ρυθµιζόµενη οντότητα στην οποία έχει δώσει

άδεια λειτουργίας ανήκει σε όµιλο που ενδέχεται να αποτελεί χρηµατοπιστωτικό όµιλο

ετερογενών δραστηριοτήτων, ο οποίος δεν έχει ακόµη προσδιορισθεί σύµφωνα µε την

παρούσα οδηγία, η εν λόγω αρµόδια αρχή γνωστοποιεί τη γνώµη της στις άλλες

ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές.
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2. Ο συντονιστής που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 10 γνωστοποιεί στη µητρική επιχείρηση

που είναι επικεφαλής του οµίλου ή, ελλείψει µητρικής επιχείρησης, στη ρυθµιζόµενη επιχείρηση µε

το υψηλότερο σύνολο ισολογισµού στο σηµαντικότερο χρηµατοπιστωτικό τοµέα ενός οµίλου, ότι ο

όµιλος προσδιορίσθηκε ως χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων, και ότι

ορίσθηκε συντονιστής. Ο συντονιστής ενηµερώνει επίσης τις αρµόδιες αρχές που έχουν δώσει

άδεια λειτουργίας σε ρυθµιζόµενες οντότητες του οµίλου και τις αρµόδιες αρχές του κράτους

µέλους στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών καθώς και την

Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Συµπληρωµατική εποπτεία

ΤΜΗΜΑ Ι

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 5

Πεδίο εφαρµογής της συµπληρωµατικής εποπτείας των ρυθµιζόµενων οντοτήτων

που αναφέρονται στο άρθρο 1

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά µε την εποπτεία που προβλέπουν οι τοµεακοί

κανόνες, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη συµπληρωµατική εποπτεία των ρυθµιζόµενων οντοτήτων

που αναφέρονται στο άρθρο 1, στο βαθµό και κατά τον τρόπο που προβλέπει η παρούσα οδηγία.
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2. Οι ακόλουθες ρυθµιζόµενες οντότητες υπόκεινται σε συµπληρωµατική εποπτεία στο επίπεδο

του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 έως 17 :

α) οποιαδήποτε ρυθµιζόµενη οντότητα είναι επικεφαλής χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών

δραστηριοτήτων,

β) οποιαδήποτε ρυθµιζόµενη οντότητα, η µητρική επιχείρηση της οποίας είναι εταιρεία

χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών που έχει την έδρα της στην Κοινότητα,

γ) οποιαδήποτε ρυθµιζόµενη οντότητα που συνδέεται µε άλλη επιχείρηση του

χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε σχέση κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 της

οδηγίας 83/349/EΟΚ.

Όταν ο χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων αποτελεί υποόµιλο άλλου

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, τα κράτη µέλη

µπορούν να εφαρµόζουν τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 17 µόνο στις ρυθµιζόµενες οντότητες του

δεύτερου οµίλου, οιαδήποτε δε µνεία στην παρούσα οδηγία, των εννοιών του οµίλου και του

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, εξυπακούεται ότι αφορά τον δεύτερο

αυτό όµιλο.

3. Κάθε ρυθµιζόµενη οντότητα η οποία δεν υπόκειται σε συµπληρωµατική εποπτεία σύµφωνα

µε την παράγραφο 2, και η µητρική επιχείρηση της οποίας είναι ρυθµιζόµενη οντότητα ή εταιρεία

χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών που έχει την έδρα της εκτός της Κοινότητας, υπόκειται σε

συµπληρωµατική εποπτεία στο επίπεδο του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών

δραστηριοτήτων, στο βαθµό και κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 18.
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4. Στην περίπτωση όπου πρόσωπα κατέχουν συµµετοχή σε µία ή πλείονες ρυθµιζόµενες

οντότητες ή έχουν κεφαλαιακούς δεσµούς µε τις εν λόγω οντότητες, ή ασκούν ουσιώδη επιρροή

χωρίς να κατέχουν συµµετοχή ούτε να έχουν κεφαλαιακούς δεσµούς, εκτός από τις περιπτώσεις

που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, οι σχετικές αρµόδιες αρχές προσδιορίζουν, µε κοινή

συµφωνία και δυνάµει του εθνικού δικαίου, αν και σε ποιο βαθµό οι ρυθµιζόµενες οντότητες

υπόκεινται σε συµπληρωµατική εποπτεία ως εάν ανήκαν σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών

δραστηριοτήτων.

Προκειµένου να έχει εφαρµογή η συµπληρωµατική εποπτεία, πρέπει µία τουλάχιστον από τις

οντότητες να είναι ρυθµιζόµενη οντότητα σύµφωνα µε το άρθρο 1 και να πληρούνται οι

προϋποθέσεις του άρθρου 2, σηµείο 14, στοιχεία δ) και ε). Οι σχετικές αρµόδιες αρχές

αποφασίζουν, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους της συµπληρωµατικής εποπτείας, όπως

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του πρώτου εδαφίου στους «συνεταιριστικούς οµίλους», οι

αρµόδιες αρχές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις δηµόσιες οικονοµικές υποχρεώσεις αυτών

των οµίλων έναντι άλλων χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, η άσκηση της συµπληρωµατικής εποπτείας στο επίπεδο

του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση

την υποχρέωση για τις αρµόδιες αρχές να διαδραµατίζουν εποπτικό ρόλο, έναντι εταιρειών

χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, ρυθµιζόµενων οντοτήτων τρίτων χωρών χρηµατοπιστωτικού

οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, ή µη ρυθµιζόµενων οντοτήτων χρηµατοπιστωτικού οµίλου

ετερογενών δραστηριοτήτων, σε ατοµική βάση.
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ΤΜΗΜΑ 2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 6

Κεφαλαιακή επάρκεια

1. Με την επιφύλαξη των τοµεακών κανόνων, η συµπληρωµατική εποπτεία σχετικά µε την

κεφαλαιακή επάρκεια των ρυθµιζόµενων οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο

ετερογενών δραστηριοτήτων ασκείται σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται στις

παραγράφους 2 έως 5, στο άρθρο 9, στο Τµήµα 3 του παρόντος κεφαλαίου και στο Παράρτηµα Ι.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις ρυθµιζόµενες οντότητες που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικό

όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων να µεριµνούν ώστε να έχουν πάντοτε διαθέσιµα ίδια κεφάλαια

στο επίπεδο του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων ύψους τουλάχιστον ίσου

µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπολογίζονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι.

Τα κράτη µέλη απαιτούν επίσης από τις εν λόγω ρυθµιζόµενες οντότητες να διαθέτουν

ικανοποιητική πολιτική κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών

δραστηριοτήτων.

Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο υπόκεινται σε εποπτικό έλεγχο

από τoν συντονιστή σύµφωνα µε το Τµήµα 3.

Ο συντονιστής εξασφαλίζει ότι ο υπολογισµός στον οποίο αναφέρεται το πρώτο εδάφιο

πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, είτε από τις ρυθµιζόµενες οντότητες είτε από

την εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών.
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Τα αποτελέσµατα του υπολογισµού και τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό υποβάλλονται

στον συντονιστή από τη ρυθµιζόµενη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 1, η οποία είναι

επικεφαλής του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, ή, στην περίπτωση που ο

χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων δεν έχει επικεφαλής του ρυθµιζόµενη

οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 1, από την εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών ή από

τη ρυθµιζόµενη οντότητα του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που

ορίζεται από τον συντονιστή µετά από διαβούλευση µε τις άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές και τον

χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων.

3. Προκειµένου να υπολογίζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο

εδάφιο της παραγράφου 2, η συµπληρωµατική εποπτεία καλύπτει τις ακόλουθες οντότητες, κατά

τον τρόπο και στον βαθµό που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι:

α) πιστωτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών

υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 1, σηµεία 5 και 23 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ,

β) ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία

χαρτοφυλακίου, κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο θ) της οδηγίας 98/78/ΕΚ,

γ) επιχείρηση επενδύσεων ή χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα, κατά την έννοια του άρθρου 2, σηµείο

7 της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ,

δ) εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών.
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4. Όταν υπολογίζονται, σύµφωνα µε τη µέθοδο 1 («λογιστική ενοποίηση»), οι

συµπληρωµατικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για έναν χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών

δραστηριοτήτων, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων και οι απαιτήσεις φερεγγυότητας των οντοτήτων

του οµίλου, υπολογίζονται εφαρµόζοντας τους αντίστοιχους τοµεακούς κανόνες σχετικά µε την

έκταση και τη µορφή της ενοποίησης, όπως καθορίζονται ιδίως στο άρθρο 54 της οδηγίας

2000/12/ΕΚ και το Παράρτηµα Ι.1.Β της οδηγίας 98/78/ΕΚ.

Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος 2 («Αφαίρεση και συνένωση») ή η µέθοδος 3 («Λογιστική αξία -

αφαίρεση των απαιτήσεων»), που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, στον υπολογισµό πρέπει να

λαµβάνεται υπόψη το αναλογικό τµήµα του κεφαλαίου που κατέχει η µητρική επιχείρηση ή η

επιχείρηση που κατέχει συµµετοχή σε άλλη οντότητα του οµίλου. Ως «αναλογικό τµήµα», νοείται

το µέρος του καταβεβληµένου κεφαλαίου που κατέχεται, άµεσα ή έµµεσα, από την εν λόγω

επιχείρηση.

5. O συντονιστής µπορεί να αποφασίσει να µην συµπεριλάβει µια συγκεκριµένη οντότητα στο

πεδίο εφαρµογής κατά τον υπολογισµό των συµπληρωµατικών κεφαλαιακών απαιτήσεων στις

ακόλουθες περιπτώσεις :

α) εάν η οντότητα ευρίσκεται σε τρίτη χώρα όπου υπάρχουν νοµικά εµπόδια στη διαβίβαση των

απαραίτητων πληροφοριών, µε την επιφύλαξη των τοµεακών κανόνων σχετικά µε την

υποχρέωση των αρµόδιων αρχών να αρνούνται την έκδοση άδειας λειτουργίας όταν

παρεµποδίζεται η αποτελεσµατική άσκηση της εποπτείας τους,

β) εάν η οντότητα έχει αµελητέα σηµασία έναντι των στόχων της συµπληρωµατικής εποπτείας

των ρυθµιζόµενων οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών

δραστηριοτήτων,

γ) εάν ο συνυπολογισµός της οντότητας δεν είναι σκόπιµος ή είναι παραπλανητικός σε σχέση µε

τους στόχους της συµπληρωµατικής εποπτείας.
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Ωστόσο, εάν ορισµένες οντότητες αποκλείονται σύµφωνα µε το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου,

αυτές εν τούτοις πρέπει να περιλαµβάνονται στον υπολογισµό, εάν αθροιστικά έχουν µη αµελητέα

σηµασία.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, ο συντονιστής, εκτός από

επείγουσες καταστάσεις, διαβουλεύεται µε τις άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές προτού λάβει

απόφαση.

Όταν ο συντονιστής δεν περιλαµβάνει µια ρυθµιζόµενη οντότητα στο πεδίο εφαρµογής σε µία από

τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου, οι αρµόδιες αρχές

του κράτους µέλους όπου ευρίσκεται η συγκεκριµένη οντότητα, µπορούν να ζητούν, από την

επικεφαλής οντότητα του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, πληροφορίες,

οι οποίες µπορούν να διευκολύνουν την εποπτεία της εν λόγω ρυθµιζόµενης οντότητας.

Άρθρο 7

Συγκέντρωση κινδύνων

1. Με την επιφύλαξη των τοµεακών κανόνων, ασκείται συµπληρωµατική εποπτεία στη

συγκέντρωση κινδύνων των ρυθµιζόµενων οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο

ετερογενών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 4,

στο άρθρο 9, στο Τµήµα 3 του παρόντος Κεφαλαίου και στο Παράρτηµα ΙΙ.
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2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις ρυθµιζόµενες οντότητες ή τις εταιρίες χρηµατοπιστωτικών

συµµετοχών να αναφέρουν σε τακτά διαστήµατα και, τουλάχιστον, µια φορά τον χρόνο στον

συντονιστή, οποιαδήποτε σηµαντική συγκέντρωση κινδύνων στο επίπεδο του χρηµατοπιστωτικού

οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο

και το Παράρτηµα ΙΙ. Οι αναγκαίες πληροφορίες υποβάλλονται στον συντονιστή από τη

ρυθµιζόµενη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 1, η οποία είναι επικεφαλής του

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων ή, στην περίπτωση που ο

χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων δεν έχει επικεφαλής του ρυθµιζόµενη

οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 1, από την εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών ή από

τη ρυθµιζόµενη οντότητα του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που

ορίζονται από τον συντονιστή µετά από διαβούλευση µε τις άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές και τον

χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων.

Η εν λόγω συγκέντρωση κινδύνων υπόκειται σε εποπτικό έλεγχο από τον συντονιστή σύµφωνα µε

το Τµήµα 3.

3. Έως τον περαιτέρω συντονισµό της κοινοτικής νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη µπορούν να

καθορίζουν ή να αναθέτουν στις αρµόδιες αρχές τους να καθορίζουν ποσοτικά όρια ή να

λαµβάνουν άλλα εποπτικά µέτρα προκειµένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της συµπληρωµατικής

εποπτείας, όσον αφορά οποιαδήποτε συγκέντρωση κινδύνων στο επίπεδο χρηµατοπιστωτικού

οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.

4. Στην περίπτωση που επικεφαλής ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών

δραστηριοτήτων είναι εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, οι τοµεακοί κανόνες για τη

συγκέντρωση κινδύνων του σηµαντικότερου χρηµατοπιστωτικού τοµέα του χρηµατοπιστωτικού

οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, εφόσον υφίστανται, εφαρµόζονται στον τοµέα συνολικά,

συµπεριλαµβανοµένης της εταιρείας χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών.
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Άρθρο 8

Συναλλαγές εντός οµίλου

1. Με την επιφύλαξη των τοµεακών κανόνων, ασκείται συµπληρωµατική εποπτεία στις εντός

οµίλου συναλλαγές των ρυθµιζόµενων οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο

ετερογενών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως

4, στο άρθρο 9, στο Τµήµα 3 του παρόντος Κεφαλαίου και στο Παράρτηµα ΙΙ.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις ρυθµιζόµενες οντότητες ή την εταιρεία χρηµατοπιστωτικών

συµµετοχών να αναφέρουν σε τακτά διαστήµατα και, τουλάχιστον, µια φορά τον χρόνο στον

συντονιστή, όλες τις ουσιώδεις εντός οµίλου συναλλαγές των ρυθµιζόµενων οντοτήτων εντός

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται

στο παρόν άρθρο και το Παράρτηµα ΙΙ. Στο µέτρο που τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην

τελευταία πρόταση της πρώτης παραγράφου του Παραρτήµατος ΙΙ δεν έχουν καθορισθεί, µια εντός

οµίλου συναλλαγή θεωρείται ουσιώδης τουλάχιστον όταν το ποσό της υπερβαίνει το 5% του

συνολικού ποσού των κεφαλαιακών απαιτήσεων στο επίπεδο του χρηµατοπιστωτικού οµίλου

ετερογενών δραστηριοτήτων.

Οι αναγκαίες πληροφορίες υποβάλλονται στον συντονιστή από τη ρυθµιζόµενη οντότητα κατά την

έννοια του άρθρου 1, η οποία είναι επικεφαλής του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών

δραστηριοτήτων ή, στην περίπτωση που ο χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων

δεν έχει επικεφαλής του ρυθµιζόµενη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 1, από την εταιρεία

χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών ή από τη ρυθµιζόµενη οντότητα του χρηµατοπιστωτικού οµίλου

ετερογενών δραστηριοτήτων που ορίζεται από τον συντονιστή, µετά από διαβούλευση µε τις άλλες

σχετικές αρµόδιες αρχές και τον χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων.

Οι εν λόγω εντός οµίλου συναλλαγές υπόκεινται σε εποπτικό έλεγχο από τον συντονιστή.
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3. Έως τον περαιτέρω συντονισµό της κοινοτικής νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη µπορούν να

καθορίζουν ποσοτικά όρια και ποιοτικές απαιτήσεις ή να αναθέτουν στις αρµόδιες αρχές τους να

καθορίζουν ποσοτικά όρια και ποιοτικές απαιτήσεις ή να λαµβάνουν άλλα εποπτικά µέτρα

προκειµένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της συµπληρωµατικής εποπτείας, όσον αφορά τις εντός

οµίλου συναλλαγές των ρυθµιζόµενων οντοτήτων εντός ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου

ετερογενών δραστηριοτήτων.

4. Στην περίπτωση που επικεφαλής ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών

δραστηριοτήτων είναι εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, οι τοµεακοί κανόνες για τις εντός

οµίλου συναλλαγές του σηµαντικότερου χρηµατοπιστωτικού τοµέα του χρηµατοπιστωτικού οµίλου

ετερογενών δραστηριοτήτων, εφαρµόζονται στον τοµέα αυτόν συνολικά, συµπεριλαµβανοµένης

της εταιρείας χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών.

Άρθρο 9

Μηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου και διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις ρυθµιζόµενες οντότητες να διαθέτουν σε επίπεδο

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης των

κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων κατάλληλων διοικητικών και

λογιστικών διαδικασιών.

2. Οι διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων περιλαµβάνουν τα εξής :

α) ορθή διακυβέρνηση και διαχείριση, µε την έγκριση και την περιοδική επισκόπηση των

στρατηγικών και πολιτικών από τα κατάλληλα διευθυντικά όργανα στο επίπεδο του

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων όσον αφορά όλους τους κινδύνους

που αναλαµβάνονται,
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β) κατάλληλες πολιτικές κεφαλαιακής επάρκειας ώστε να λαµβάνονται υπόψη εκ των

προτέρων οι επιπτώσεις της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής στο προφίλ κινδύνου και

στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 και το

Παράρτηµα Ι,

γ) κατάλληλες διαδικασίες εξασφάλισης ότι τα συστήµατα παρακολούθησης των κινδύνων

είναι πλήρως ενσωµατωµένα στο γενικότερο οργανωτικό σχήµα και ότι λαµβάνονται όλα τα

µέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα συστήµατα που εφαρµόζονται στο σύνολο των

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στο πεδίο της συµπληρωµατικής εποπτείας είναι

συνεκτικά ούτως ώστε να είναι δυνατόν να εκτιµώνται, να επιτηρούνται και να ελέγχονται

οι κίνδυνοι στο επίπεδο του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.

3. Οι εσωτερικοί µηχανισµοί ελέγχου περιλαµβάνουν τα εξής :

α) επαρκείς µηχανισµούς όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια ώστε να εντοπίζονται και να

εκτιµώνται όλοι οι πραγµατικοί κίνδυνοι που έχουν επέλθει και να συσχετίζονται

καταλλήλως τα ίδια κεφάλαια προς τους κινδύνους,

β) ορθές διαδικασίες δηµοσίευσης στοιχείων και λογιστικής ώστε να εντοπίζονται, να

µετρώνται, να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι εντός οµίλου συναλλαγές και η

συγκέντρωση κινδύνων.

4. Tα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλες τις επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής

της συµπληρωµατικής εποπτείας σύµφωνα µε το άρθρο 5, διαθέτουν επαρκείς µηχανισµούς

εσωτερικού ελέγχου για την παραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων και πληροφοριών που θα ήταν

χρήσιµα για τους σκοπούς της συµπληρωµατικής εποπτείας.

5. Οι αναφερόµενες στα σηµεία 1, 2, 3 και 4 διαδικασίες και µηχανισµοί υπόκεινται σε εποπτικό

έλεγχο από τον συντονιστή.
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ΤΜΗΜΑ 3

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρο 10

Αρµόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την άσκηση

της συµπληρωµατικής εποπτείας (συντονιστής)

1. Προκειµένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη συµπληρωµατική εποπτεία των ρυθµιζόµενων

οντοτήτων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, ορίζεται ένας συντονιστής,

υπεύθυνος για τον συντονισµό και την άσκηση της συµπληρωµατικής εποπτείας, µεταξύ των

αρµόδιων αρχών των ενδιαφερόµενων κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των αρχών του

κράτους µέλους όπου έχει την έδρα της η εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών.

2. Ο ορισµός του συντονιστή βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια :

α) σε περίπτωση που επικεφαλής του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων

είναι ρυθµιζόµενη οντότητα, τον ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρµόδια αρχή που εξέδωσε

την άδεια λειτουργίας της ρυθµιζόµενης οντότητας βάσει των σχετικών τοµεακών κανόνων·
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β) σε περίπτωση που επικεφαλής του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων

δεν είναι ρυθµιζόµενη οντότητα, τον ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρµόδια αρχή που

προσδιορίζεται κατ� εφαρµογή των ακόλουθων αρχών :

(i) όταν η µητρική επιχείρηση ρυθµιζόµενης οντότητας είναι εταιρεία

χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, τον ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρµόδια αρχή που

εξέδωσε την άδεια λειτουργίας αυτής της ρυθµιζόµενης οντότητας βάσει των

ισχυόντων τοµεακών κανόνων,

(ii) όταν περισσότερες της µιας ρυθµιζόµενες οντότητες που έχουν την έδρα τους στην

Κοινότητα έχουν ως µητρική επιχείρηση την ίδια εταιρεία χρηµατοπιστωτικών

συµµετοχών και µια από αυτές τις ρυθµιζόµενες οντότητες έχει λάβει άδεια

λειτουργίας στο κράτος µέλος όπου έχει την έδρα της η εταιρεία χρηµατοπιστωτικών

συµµετοχών, τον ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρµόδια αρχή που έχει εκδώσει την

άδεια λειτουργίας για την εν λόγω ρυθµιζόµενη οντότητα στο εν λόγω κράτος µέλος,

όταν περισσότερες της µιας ρυθµιζόµενες οντότητες που δραστηριοποιούνται σε

διαφορετικούς χρηµατοπιστωτικούς τοµείς έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος

µέλος όπου έχει την έδρα της η εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, τον ρόλο

του συντονιστή ασκεί η αρµόδια αρχή για τη ρυθµιζόµενη οντότητα που

δραστηριοποιείται στον σηµαντικότερο χρηµατοπιστωτικό τοµέα,

όταν επικεφαλής του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων είναι

περισσότερες από µια εταιρείες χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών που έχουν την έδρα

τους σε διάφορα κράτη µέλη και υπάρχει µια ρυθµιζόµενη οντότητα σε κάθε ένα από

τα κράτη µέλη αυτά, τον ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρµόδια αρχή για τη

ρυθµιζόµενη οντότητα που έχει το υψηλότερο σύνολο ισολογισµού, αν οι οντότητες

αυτές δραστηριοποιούνται στον ίδιο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ή η αρµόδια αρχή για

τη ρυθµιζόµενη οντότητα που δραστηριοποιείται στον σηµαντικότερο

χρηµατοπιστωτικό τοµέα,
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(iii) όταν περισσότερες της µιας ρυθµιζόµενες οντότητες που έχουν την έδρα τους στην

Κοινότητα έχουν ως µητρική επιχείρηση την ίδια εταιρεία χρηµατοπιστωτικών

συµµετοχών αλλά καµία από τις επιχειρήσεις αυτές δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας

στο κράτος µέλος όπου έχει την έδρα της αυτή η εταιρεία χρηµατοπιστωτικών

συµµετοχών, τον ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρµόδια αρχή που έχει εκδώσει την

άδεια λειτουργίας για τη ρυθµιζόµενη οντότητα µε το υψηλότερο σύνολο ισολογισµού

στον σηµαντικότερο χρηµατοπιστωτικό τοµέα,

(iv) όταν ο χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων είναι ένας όµιλος

χωρίς µητρική επιχείρηση επικεφαλής, ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τον ρόλο

του συντονιστή ασκεί η αρµόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας για τη

ρυθµιζόµενη οντότητα µε το υψηλότερο σύνολο ισολογισµού στον σηµαντικότερο

χρηµατοπιστωτικό τοµέα.

3. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, οι σχετικές αρµόδιες αρχές µπορούν, µε κοινή συµφωνία, να µην

εφαρµόζουν τα κριτήρια της παραγράφου 2, εάν η εφαρµογή τους δείχνει απρόσφορη,

λαµβανοµένης υπόψη της δοµής του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και

της σχετικής βαρύτητας των δραστηριοτήτων του σε διάφορες χώρες, και να ορίζουν µια

διαφορετική αρµόδια αρχή ως συντονιστή. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρµόδιες αρχές, προτού

λάβουν την απόφασή τους, παρέχουν στον χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων

την ευκαιρία να εκφράζει τη γνώµη του σχετικά µε την εν λόγω απόφαση.
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Άρθρο 11

Καθήκοντα του συντονιστή 

1. Τα καθήκοντα του συντονιστή όσον αφορά τη συµπληρωµατική εποπτεία περιλαµβάνουν :

α) συντονισµό της συγκέντρωσης και διάδοσης των χρήσιµων ή ουσιωδών πληροφοριών κατά

τη συνήθη πορεία των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων καθώς και σε επείγουσες

καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης πληροφοριών που είναι σηµαντικές για το

εποπτικό έργο των αρµόδιων αρχών βάσει των τοµεακών κανόνων,

β) εποπτικό έλεγχο και εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του χρηµατοπιστωτικού

οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων,

γ) εκτίµηση της συµβατότητας µε τους κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια, τη συγκέντρωση

κινδύνων και τις εντός οµίλου συναλλαγές, όπως καθορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8,

δ) αξιολόγηση της δοµής, της οργάνωσης και των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου του

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 9,

ε) προγραµµατισµό και συντονισµό των εποπτικών δραστηριοτήτων, κατά τη συνήθη πορεία

των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων καθώς και σε επείγουσες καταστάσεις, σε συνεργασία

µε τις ενεχόµενες σχετικές αρµόδιες αρχές,

στ) άλλα καθήκοντα, µέτρα και αποφάσεις που ανατίθενται στον συντονιστή µε την παρούσα

οδηγία ή που απορρέουν από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
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Προκειµένου να διευκολυνθεί η συµπληρωµατική εποπτεία και να εδρασθεί σε ευρεία νοµική

βάση, ο συντονιστής και οι άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές, και, όπου απαιτείται, άλλες

ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές, εφαρµόζουν συµφωνίες συνεργασίας. Οι συµφωνίες συνεργασίας

µπορούν να αναθέτουν πρόσθετα καθήκοντα στον συντονιστή και µπορούν να προσδιορίζουν τις

διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τις σχετικές αρµόδιες αρχές, όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 και

4, στο άρθρο 5, παράγραφος 4, στο άρθρο 6, στο άρθρο 12, παράγραφος 2 και στα άρθρα 16 και 18

και συνεργασίας µε άλλες αρµόδιες αρχές.

2. Ο συντονιστής θα πρέπει, όταν χρειάζεται πληροφορίες που έχουν ήδη δοθεί σε άλλη

αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τους τοµεακούς κανόνες, να απευθύνεται κατά το δυνατόν σε αυτή την

αρχή προκειµένου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις στην υποβολή στοιχείων προς τις διάφορες

αρχές που ασκούν την εποπτεία.

3. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας ανάθεσης ορισµένων εποπτικών αρµοδιοτήτων και

ευθυνών, όπως προβλέπεται στην κοινοτική νοµοθεσία, η παρουσία ενός συντονιστή µε ειδικά

καθήκοντα για τη συµπληρωµατική εποπτεία των ρυθµιζοµένων οντοτήτων χρηµατοπιστωτικού

οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, δεν επηρεάζει την αποστολή και τις ευθύνες των αρµόδιων

αρχών, όπως προβλέπονται στους τοµεακούς κανόνες.
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Άρθρο 12

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών

1. Οι αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των ρυθµιζόµενων οντοτήτων

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και η αρµόδια αρχή που διορίζεται ως

συντονιστής για αυτόν τον χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, συνεργάζονται

µεταξύ τους στενά. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται από

τους τοµεακούς κανόνες, οι αρχές αυτές, είτε είναι εγκατεστηµένες στο ίδιο κράτος µέλος είτε όχι,

ανταλλάσσουν αµοιβαία οποιαδήποτε πληροφορία είναι χρήσιµη ή ουσιώδης για την εκτέλεση της

εποπτικής αποστολής των άλλων αρχών βάσει των τοµεακών κανόνων και σύµφωνα µε την

παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτό, οι αρµόδιες αρχές και ο συντονιστής γνωστοποιούν, κατόπιν

σχετικού αιτήµατος, όλες τις χρήσιµες πληροφορίες, ενώ µε δική τους πρωτοβουλία γνωστοποιούν

όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες.

Η συνεργασία αυτή προβλέπει τουλάχιστον τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών

σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα : 

α) προσδιορισµός της δοµής του οµίλου, όλων των µειζόνων οντοτήτων του χρηµατοπιστωτικού

οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων καθώς και των αρµόδιων αρχών για την εποπτεία των

ρυθµιζόµενων οντοτήτων του οµίλου,

β) στρατηγική του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων,

γ) οικονοµική κατάσταση του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, ιδίως

κεφαλαιακή επάρκεια, εντός οµίλου συναλλαγές, συγκέντρωση κινδύνων και αποδοτικότητα,

δ) κύριοι µέτοχοι του οµίλου και διαχειριστές,
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ε) οργάνωση, διαχείριση των κινδύνων και µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου στο επίπεδο του

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων,

στ) διαδικασίες συλλογής πληροφοριών από τις οντότητες του οµίλου και επιβεβαίωση αυτών

των πληροφοριών,

ζ) αντίξοες εξελίξεις στις ρυθµιζόµενες οντότητες ή σε άλλες οντότητες του χρηµατοπιστωτικού

οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρά τις

ρυθµιζόµενες οντότητες,

η) µείζονες κυρώσεις και έκτακτα µέτρα που ελήφθησαν από αρµόδιες αρχές κατά τους

τοµεακούς κανόνες ή σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν επίσης να ανταλλάσσουν αυτού του είδους µε τις ακόλουθες αρχές

όπως, ενδεχοµένως, απαιτείται για την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου τους, σε ό,τι αφορά τις

ρυθµιζόµενες οντότητες χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις

διατάξεις που καθορίζουν οι τοµεακοί κανόνες : κεντρικές τράπεζες, Ευρωπαϊκό Σύστηµα

Κεντρικών Τραπεζών και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

2. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται από τους τοµεακούς

κανόνες, οι εν λόγω αρµόδιες αρχές πρέπει, πριν λάβουν αποφάσεις που είναι σηµαντικές για το

εποπτικό έργο άλλων αρµοδίων αρχών, να διαβουλεύονται µεταξύ τους στις ακόλουθες

περιπτώσεις :

α) αλλαγές στη διάρθρωση των µετόχων και στην οργανωτική ή διοικητική δοµή των

ρυθµιζόµενων οντοτήτων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, οι οποίες

απαιτούν την έγκριση ή την έκδοση άδειας των αρµόδιων αρχών,

β) µείζονες κυρώσεις ή έκτακτα µέτρα που ελήφθησαν από αρµόδιες αρχές.
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Μια αρµόδια αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην πραγµατοποιήσει διαβουλεύσεις σε έκτακτες

καταστάσεις ή εφόσον οι διαβουλεύσεις αυτές µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την

αποτελεσµατικότητα των αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια αρχή πρέπει να

ενηµερώνει, αµελλητί, τις άλλες αρµόδιες αρχές.

3. Όταν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους όπου έχει την έδρα της η µητρική επιχείρηση δεν

ασκούν οι ίδιες τη συµπληρωµατική εποπτεία βάσει του άρθρου 10, µπορούν να κληθούν από τον

συντονιστή να ζητήσουν από την εν λόγω µητρική επιχείρηση να παράσχει οποιαδήποτε

πληροφορία είναι χρήσιµη για την εκτέλεση της συντονιστικής τους αποστολής, όπως καθορίζεται

στο άρθρο 11, και να διαβιβάσουν τις εν λόγω πληροφορίες στον συντονιστή.

Όταν οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, έχουν ήδη υποβληθεί

σε αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τους τοµεακούς κανόνες, οι αρµόδιες αρχές, οι οποίες είναι

υπεύθυνες για την άσκηση της συµπληρωµατικής εποπτείας, µπορούν να ζητούν από την πρώτη

αρχή να λάβουν αυτές τις πληροφορίες.

4. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών τους

και µεταξύ των αρµόδιων αρχών τους και άλλων αρχών, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2

και 3. Η συλλογή ή κατοχή πληροφοριών για οντότητα χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών

δραστηριοτήτων, η οποία δεν είναι ρυθµιζόµενη οντότητα, δεν συνεπάγεται την υποχρέωση, για τις

αρµόδιες αρχές, να ασκούν εποπτικό ρόλο έναντι των οντοτήτων αυτών, σε ατοµική βάση.

Οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της συµπληρωµατικής εποπτείας και, ιδίως, η

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών και µεταξύ αρµόδιων αρχών και άλλων αρχών,

οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, υπόκεινται στις διατάξεις για το επαγγελµατικό

απόρρητο και τη γνωστοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών που καθορίζουν οι τοµεακοί κανόνες.
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Άρθρο 13

∆ιαχειριστικό σώµα των εταιρειών χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών

Τα κράτη µέλη απαιτούν τα πρόσωπα που όντως διευθύνουν τις δραστηριότητες µιας εταιρείας

χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, να έχουν τα απαιτούµενα εχέγγυα ήθους και την αναγκαία πείρα

για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 14

Πρόσβαση στις πληροφορίες

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν νοµικά κωλύµατα στη νοµοθεσία τους που να

εµποδίζουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της

συµπληρωµατικής εποπτείας, είτε είναι ρυθµιζόµενες οντότητες είτε όχι, να ανταλλάσσουν µεταξύ

τους τις πληροφορίες που είναι χρήσιµες για την άσκηση της συµπληρωµατικής εποπτείας.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες αρχές τους για την άσκηση της

συµπληρωµατικής εποπτείας να µπορούν, κατά τις άµεσες ή έµµεσες επαφές τους µε τις οντότητες

ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, είτε είναι ρυθµιζόµενες οντότητες

είτε όχι, να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία τους είναι χρήσιµη για την άσκηση της

συµπληρωµατικής εποπτείας.
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Άρθρο 15

Επιβεβαίωση

Όταν, κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, οι αρµόδιες αρχές επιθυµούν σε συγκεκριµένες

περιπτώσεις να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες σχετικά µε µια οντότητα, είτε είναι ρυθµιζόµενη

είτε όχι, που ανήκει σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων και ευρίσκεται σε

άλλο κράτος µέλος, απευθύνονται στις αρµόδιες αρχές αυτού του κράτους µέλους για την εν λόγω

επιβεβαίωση.

Οι αρχές που δέχονται ένα τέτοιο αίτηµα ενεργούν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, είτε

προβαίνοντας οι ίδιες στην επιβεβαίωση, είτε επιτρέποντας σε έναν ελεγκτή ή εµπειρογνώµονα να

το πράξει, είτε επιτρέποντας στην αρχή που υπέβαλε το αίτηµα να το πράξει η ίδια.

Όταν η αρµόδια αρχή που υπέβαλε το αίτηµα δεν πραγµατοποιεί η ίδια την επιβεβαίωση, µπορεί,

εάν το επιθυµεί, να συµµετέχει στην επιβεβαίωση.

Άρθρο 16

Mέτρα επιβολής της εφαρµογής

Εάν οι ρυθµιζόµενες οντότητες ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων δεν

πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9, ή εάν πληρούνται µεν οι απαιτήσεις αλλά

προκύπτουν κίνδυνοι για τη φερεγγυότητα, ή εάν οι εντός οµίλου συναλλαγές ή η συγκέντρωση

κινδύνων αποτελούν απειλή για τη χρηµατοοικονοµική θέση των ρυθµιζόµενων οντοτήτων,

απαιτείται να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης το συντοµότερο

δυνατό :

− από τον συντονιστή όσον αφορά την εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών,
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− από τις αρµόδιες αρχές όσον αφορά τις ρυθµιζόµενες οντότητες· για τον σκοπό αυτό, ο

συντονιστής ενηµερώνει τις εν λόγω αρµόδιες αρχές για τα ευρήµατά του.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, παράγραφος 2, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν τα µέτρα

που µπορούν να λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές τους σε σχέση µε τις εταιρείες χρηµατοπιστωτικών

συµµετοχών.

Οι ενεχόµενες αρµόδιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένου του συντονιστή, συντονίζουν την εποπτική

τους δράση, οσάκις ενδείκνυται.

Άρθρο 17

Πρόσθετες εξουσίες των αρµόδιων αρχών

1. Έως την περαιτέρω εναρµόνιση των τοµεακών κανόνων, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι

αρµόδιες αρχές τους έχουν την εξουσία να λαµβάνουν οποιοδήποτε εποπτικό µέτρο κρίνεται

αναγκαίο προκειµένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των τοµεακών κανόνων από

ρυθµιζόµενες οντότητες χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων. 

2. Με την επιφύλαξη της ποινικής τους νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι µπορούν

να επιβάλλονται σε εταιρείες χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών, ή στα υπεύθυνα στελέχη τους, που

έχουν παραβεί νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, θεσπισθείσες για την εφαρµογή

της παρούσας οδηγίας, κυρώσεις ή µέτρα που στοχεύουν στην παύση της διαπιστωθείσας

παράβασης ή της αιτίας της. Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα µέτρα αυτά µπορούν να απαιτούν την

παρέµβαση της δικαιοσύνης. Οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται στενά ώστε να διασφαλίζεται ότι οι

εν λόγω κυρώσεις ή µέτρα παράγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
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ΤΜΗΜΑ 4

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 18

Μητρική επιχείρηση εκτός της Κοινότητας

1. Με την επιφύλαξη των τοµεακών κανόνων, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 5,

παράγραφος 3, οι αρµόδιες αρχές ελέγχουν κατά πόσον οι ρυθµιζόµενες οντότητες των οποίων η

µητρική επιχείρηση έχει την έδρα της εκτός Κοινότητας, υπόκεινται, από την αρµόδια αρχή τρίτης

χώρας, σε εποπτεία, ισοδύναµη µε αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας

για τη συµπληρωµατική εποπτεία των ρυθµιζόµενων οντοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5,

παράγραφος 2. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται από την αρµόδια αρχή που θα ήταν ο συντονιστής αν

ίσχυαν τα κριτήρια του άρθρου 10, παράγραφος 2, κατόπιν αιτήµατος της µητρικής επιχείρησης ή

µιας από τις ρυθµιζόµενες οντότητες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα, ή µε δική

της πρωτοβουλία. Η εν λόγω αρµόδια αρχή συµβουλεύεται τις άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές και

λαµβάνει υπόψη της τις τυχόν γενικές εκτιµήσεις που έχει εκφράσει η Επιτροπή

Χρηµατοπιστωτικών Οµίλων Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 21,

παράγραφος 5. Για τον σκοπό αυτό, η αρµόδια αρχή συµβουλεύεται την επιτροπή προτού λάβει

απόφαση.
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2. Ελλείψει της ισοδύναµης εποπτείας η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη

εφαρµόζουν στις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις, κατ� αναλογία, τις διατάξεις για τη συµπληρωµατική

εποπτεία των ρυθµιζοµένων οντοτήτων, που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2.

Εναλλακτικά, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν µία από τις µεθόδους που εκτίθενται

στην παράγραφο 3.

3. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές τους να εφαρµόζουν άλλες µεθόδους

προκειµένου να διασφαλίζουν την κατάλληλη συµπληρωµατική εποπτεία των ρυθµιζοµένων

οντοτήτων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων. Οι µέθοδοι αυτές πρέπει να

συµφωνούνται από τον συντονιστή, µετά από διαβούλευση µε τις άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν ιδίως να ζητούν τη δηµιουργία εταιρείας χρηµατοπιστωτικών

συµµετοχών που να έχει την έδρα της στην Κοινότητα, και να εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία

στις ρυθµιζόµενες οντότητες του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων

επικεφαλής του οποίου είναι η εν λόγω εταιρεία χαρτοφυλακίου. Οι µέθοδοι πρέπει να

επιτυγχάνουν τους στόχους της συµπληρωµατικής εποπτείας, όπως καθορίζονται στην παρούσα

οδηγία, και πρέπει να κοινοποιούνται στις άλλες ενεχόµενες αρµόδιες αρχές και στην Επιτροπή.

Άρθρο 19

Συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών

1. Το άρθρο 25, παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2000/12/EΚ και το άρθρο 10α της οδηγίας

98/78/EΚ εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, για τη διαπραγµάτευση συµφωνιών µε µια ή

περισσότερες τρίτες χώρες σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης της συµπληρωµατικής εποπτείας

των ρυθµιζόµενων οντοτήτων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.

2. Η Επιτροπή, η Συµβουλευτική Επιτροπή Τραπεζών, η Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων και

η Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών Οµίλων Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων εξετάζουν τα

αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και την

κατάσταση που προκύπτει από αυτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή και διαδικασία επιτροπής

Άρθρο 20

Εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21,

παράγραφος 2, τις τεχνικές προσαρµογές της παρούσας οδηγίας στους ακόλουθους τοµείς :

α) ακριβέστερη διατύπωση των ορισµών που αναφέρονται στο άρθρο 2, ώστε να λαµβάνονται

υπόψη, κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, οι εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές

αγορές,

β) ακριβέστερη διατύπωση των ορισµών που αναφέρονται στο άρθρο 2, ώστε να διασφαλίζεται

η ενιαία εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στην Κοινότητα,

γ) ευθυγράµµιση της ορολογίας και της διατύπωσης των ορισµών της παρούσας οδηγίας µε

µεταγενέστερες κοινοτικές πράξεις που αφορούν τις ρυθµιζόµενες οντότητες και άλλα

συναφή θέµατα,

δ) ακριβέστερος καθορισµός των µεθόδων υπολογισµού που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι,

ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και στις εποπτικές

τεχνικές,

ε) συντονισµός των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει των άρθρων 7 και 8 και του

Παραρτήµατος ΙΙ προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή τους στην

Κοινότητα.
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2. Η Επιτροπή ενηµερώνει το κοινό για κάθε πρόταση η οποία υποβάλλεται σύµφωνα µε το

παρόν άρθρο και διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη πριν να υποβάλει το σχέδιο µέτρων

στην Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών Οµίλων Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων που αναφέρεται στο

άρθρο 21.

Άρθρο 21

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών Οµίλων Ετερογενών

∆ραστηριοτήτων, η οποία εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ,

καθορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4. Με την επιφύλαξη των εκτελεστικών µέτρων που έχουν ήδη θεσπισθεί, κατά τη λήξη

περιόδου τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αναστέλλεται η εφαρµογή

των διατάξεών της µε τις οποίες επιβάλλεται η θέσπιση τεχνικών κανόνων και αποφάσεων

σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2. Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µπορούν να ανανεώνουν τις σχετικές διατάξεις σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης και, για τον σκοπό αυτό, τις επανεξετάζουν πριν από τη

λήξη της προαναφερθείσας περιόδου.
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5. Η επιτροπή µπορεί να παρέχει γενικές κατευθύνσεις ως προς το κατά πόσον τα καθεστώτα

συµπληρωµατικής εποπτείας των αρµόδιων αρχών τρίτων χωρών είναι σε θέση να επιτύχουν τους

στόχους της συµπληρωµατικής εποπτείας, όπως καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, σε σχέση µε

τις ρυθµιζόµενες οντότητες ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, η

κεφαλή του οποίου εδρεύει εκτός Κοινότητας. Η επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση των εν λόγω

κατευθύνσεων και λαµβάνει υπόψη τις ενδεχόµενες µεταβολές της συµπληρωµατικής εποπτείας

που πραγµατοποιούνται από τις συγκεκριµένες αρµόδιες αρχές.

6. Η επιτροπή ενηµερώνεται από τα κράτη µέλη σχετικά µε τις αρχές που εφαρµόζουν όσον

αφορά την εποπτεία των εντός οµίλου συναλλαγών και της συγκέντρωσης κινδύνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Τροποποιήσεις υπαρχουσών οδηγιών

Άρθρο 22

Τροποποίηση της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ

Η οδηγία 73/239/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :
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«Άρθρο 12α

1. Ζητείται η γνώµη των αρµόδιων αρχών του άλλου ενεχοµένου κράτους µέλους πριν

από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία :

α) είναι θυγατρική ασφαλιστικής επιχείρησης µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος,

ή

β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης ασφαλιστικής επιχείρησης µε άδεια

λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, ή

γ) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει ασφαλιστική επιχείρηση

µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος.

2. Ζητείται η γνώµη της αρµόδιας αρχής του ενεχοµένου κράτους µέλους, η οποία είναι

υπεύθυνη για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων πριν από τη

χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία :

α) είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας

στην Κοινότητα, ή

β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης

επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα, ή

γ) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυµα ή

επιχείρηση επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα.
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3. Οι σχετικές αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 διαβουλεύονται

µεταξύ τους, ιδίως όταν αξιολογούν την ποιότητα των µετόχων και την εντιµότητα και την

ικανότητα των διευθυντικών στελεχών που συµµετέχουν στη διαχείριση άλλης οντότητας του

ίδιου οµίλου. Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε

την ποιότητα των µετόχων και την εντιµότητα και την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών

που ενδιαφέρει τις άλλες ενεχόµενες αρµόδιες αρχές, όταν πρόκειται για τη χορήγηση άδειας

λειτουργίας καθώς και για τον έλεγχο της εφαρµογής των όρων λειτουργίας.»

2) Στο άρθρο 16, παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια :

«Το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας µειώνεται επίσης κατά το ποσό των ακόλουθων

στοιχείων :

α) συµµετοχές τις οποίες κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση σε :

− ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας,

του άρθρου 6 της πρώτης οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Μαρτίου

1979, περί συντονισµού των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητας της πρωτασφαλίσεως

ζωής και την άσκηση αυτής * ή του άρθρου 1, στοιχείο β) της οδηγίας 98/78/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου **,

− αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο γ) της

οδηγίας 98/78/ΕΚ,

− ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο θ)

της οδηγίας 98/78/ΕΚ,
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− πιστωτικά ιδρύµατα και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, κατά την έννοια του άρθρου 1,

παράγραφοι 1 και 5 της οδηγίας 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου ***,

− επιχειρήσεις επενδύσεων και χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα κατά την έννοια του

άρθρου 1, παράγραφος 2 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ **** και του άρθρου 2,

παράγραφοι 4 και 7 της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ *****.

β) κάθε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση σε

σχέση µε τις οντότητες που αναφέρονται στο σηµείο α), στις οποίες κατέχει συµµετοχή:

− τα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 3,

− τα µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφος 3,

− οι απαιτήσεις µειωµένης εξασφάλισης και τα µέσα που αναφέρονται στα

άρθρα 35 και στο άρθρο 36, παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ.

Όταν κατέχεται προσωρινά συµµετοχή σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα, επιχείρηση επενδύσεων,

χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ή ασφαλιστική

εταιρεία χαρτοφυλακίου, µε σκοπό τη χρηµατοδοτική συνδροµή για ανασυγκρότηση και

διάσωση της εν λόγω οντότητας, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να εγκρίνουν παρεκκλίσεις από

τις αναφερόµενες στα σηµεία α) και β) του τετάρτου εδαφίου διατάξεις για την αφαίρεση

ποσών.
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Ως εναλλακτική λύση για την αφαίρεση των στοιχείων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και
β) του τετάρτου εδαφίου, τα οποία κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση σε πιστωτικά ιδρύµατα,
επιχειρήσεις επενδύσεων και χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, τα κράτη µέλη µπορούν να
επιτρέπουν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τους να εφαρµόζουν, τηρουµένων των αναλογιών,
τις µεθόδους 1, 2 ή 3 του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/�/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ��������., σχετικά µε τη συµπληρωµατική
εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων
χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων ******. Η µέθοδος 1 («λογιστική
ενοποίηση») εφαρµόζεται µόνο εφόσον η αρµόδια αρχή είναι πεπεισµένη για το ενιαίο της
διαχείρισης και του εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τις οντότητες που θα συµπεριληφθούν
στο πεδίο εφαρµογής της ενοποίησης. Η επιλεγείσα µέθοδος εφαρµόζεται µε τρόπο
διαχρονικά σταθερό.

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι, για τον υπολογισµό του περιθωρίου
φερεγγυότητας όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που
υπόκεινται σε συµπληρωµατική εποπτεία σύµφωνα µε την οδηγία 98/78/ΕΚ ή σε
συµπληρωµατική εποπτεία σύµφωνα µε την οδηγία 2002/�/EΚ δεν είναι απαραίτητο να
αφαιρούν τα στοιχεία που αναφέρονται στα σηµεία α) και β) του τετάρτου εδαφίου, τα οποία
κατέχουν σε πιστωτικά ιδρύµατα, χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις επενδύσεων,
ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ή ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου, που
εµπίπτουν στη συµπληρωµατική εποπτεία.

Για τους σκοπούς της αφαίρεσης των συµµετοχών που αναφέρεται στην παρούσα
παράγραφο, ως συµµετοχή νοείται η συµµετοχή κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο στ)
της οδηγίας 98/78/ΕΚ.
_________________________
* ΕΕ L 63, 13.3.1979, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την

οδηγία 2002/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 77,
20.3.2002, σ. 11).

** ΕΕ L 330, 5.12.1998, σ. 1.
*** ΕΕ L 126, 26.5.2000, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία

2000/28/EΟΚ (ΕΕ L 275, 27.10.2000, σ. 37).
**** ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 27. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την

οδηγία 2000/64/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 290,
17.11.2000, σ. 27).

***** ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 98/33/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 204,
21.7.1998, σ. 29).

****** EE L ���.. . Η Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα
συµπληρώσει τον αριθµό και την ηµεροµηνία της παρούσας οδηγίας καθώς και την
παραποµπή σ� αυτή.».
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Άρθρο 23

Τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ

Η οδηγία 79/267/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 12α

1. Ζητείται η γνώµη των αρµόδιων αρχών του άλλου ενεχόµενου κράτους µέλους πριν

από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε επιχείρηση ασφαλειών ζωής, η οποία :

α) είναι θυγατρική ασφαλιστικής επιχείρησης µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος,

ή

β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης ασφαλιστικής επιχείρησης µε άδεια

λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, ή

γ) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει ασφαλιστική επιχείρηση

µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος.
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2. Ζητείται η γνώµη της αρµόδιας αρχής του ενεχοµένου κράτους µέλους, η οποία είναι

υπεύθυνη για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ή επιχειρήσεων επενδύσεων πριν από τη

χορήγηση άδειας λειτουργίας σε επιχείρηση ασφαλειών ζωής, η οποία:

α) είναι θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης επενδύσεων µε άδεια

λειτουργίας στην Κοινότητα, ή

β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης

επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα, ή

γ) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυµα ή

επιχείρηση επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα.

3. Οι σχετικές αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 διαβουλεύονται

µεταξύ τους, ιδίως όταν αξιολογούν την ποιότητα των µετόχων καθώς και την εντιµότητα και

την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών που συµµετέχουν στη διαχείριση άλλης οντότητας

του ίδιου οµίλου. Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία

σχετικά µε την ποιότητα των µετόχων και την εντιµότητα και την ικανότητα των

διευθυντικών στελεχών που ενδιαφέρει τις άλλες ενεχόµενες αρµόδιες αρχές, όταν πρόκειται

για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καθώς και για τον έλεγχο της εφαρµογής των όρων

λειτουργίας.»
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2) Στο άρθρο 18, παράγραφος 2, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια :

«Το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας µειώνεται επίσης κατά το ποσό των ακόλουθων

στοιχείων :

α) συµµετοχές τις οποίες κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση σε :

− ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας,

του άρθρου 6 της οδηγίας 79/239/ΕΟΚ * ή του άρθρου 1, στοιχείο β) της οδηγίας

98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου **,

− αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο γ) της

οδηγίας 98/78/ΕΚ,

− ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο θ)

της οδηγίας 98/78/ΕΚ,

− πιστωτικά ιδρύµατα και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, κατά την έννοια του άρθρου 1,

παράγραφοι 1 και 5 της οδηγίας 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου ***,

− επιχειρήσεις επενδύσεων και χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα κατά την έννοια του

άρθρου 1, παράγραφος 2 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ **** και του άρθρου 2,

παράγραφοι 4 και 7 της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ *****,
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β) κάθε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση σε

σχέση µε τις οντότητες που αναφέρονται στο σηµείο α) στις οποίες κατέχει συµµετοχή :

− τα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 3,

− τα µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 16, παράγραφος 3,

− οι απαιτήσεις µειωµένης εξασφάλισης και τα µέσα που αναφέρονται στο

άρθρο 35 και στο άρθρο 36, παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ.

Όταν κατέχεται προσωρινά συµµετοχή σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα, επιχείρηση επενδύσεων,

χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ή ασφαλιστική

εταιρεία χαρτοφυλακίου, µε σκοπό τη χρηµατοδοτική συνδροµή για ανασυγκρότηση και

διάσωση της εν λόγω οντότητας, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να εγκρίνουν παρεκκλίσεις από

τις διατάξεις για την αφαίρεση ποσών, που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του τρίτου

εδαφίου.
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Ως εναλλακτική λύση στην αφαίρεση των στοιχείων που αναφέρονται στα σηµεία α) και β)
του τρίτου εδαφίου, τα οποία κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση σε πιστωτικά ιδρύµατα,
επιχειρήσεις επενδύσεων και χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, τα κράτη µέλη µπορούν να
επιτρέπουν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τους να εφαρµόζουν, τηρουµένων των αναλογιών,
τις µεθόδους 1, 2 ή 3 του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/�/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ��������., σχετικά µε τη συµπληρωµατική
εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων
χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων ******. Η µέθοδος 1 («λογιστική
ενοποίηση») εφαρµόζεται µόνο εφόσον η αρµόδια αρχή είναι πεπεισµένη για το ενιαίο της
διαχείρισης και του εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τις οντότητες που θα συµπεριληφθούν
στο πεδίο εφαρµογής της ενοποίησης. Η επιλεγείσα µέθοδος εφαρµόζεται µε τρόπο
διαχρονικά σταθερό.

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι, για τον υπολογισµό του περιθωρίου
φερεγγυότητας όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που
υπόκεινται σε συµπληρωµατική εποπτεία σύµφωνα µε την οδηγία 98/78/ΕΚ ή σε
συµπληρωµατική εποπτεία σύµφωνα µε την οδηγία 2002/�/EΚ δεν είναι απαραίτητο να
αφαιρούν τα στοιχεία, που αναφέρονται στα σηµεία α) και β) του τρίτου εδαφίου, τα οποία
κατέχουν σε πιστωτικά ιδρύµατα, χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις επενδύσεων,
ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ή ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου που
εµπίπτουν στη συµπληρωµατική εποπτεία.

Για τους σκοπούς της αφαίρεσης των συµµετοχών που αναφέρεται στην παρούσα
παράγραφο, ως συµµετοχή νοείται η συµµετοχή κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο στ)
της οδηγίας 98/78/ΕΚ.

____________________________
* ΕΕ L 228, 16.8.1973, σ. 3. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την

οδηγία 2002/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 77,
20.3.2002, σ. 17).

** ΕΕ L 330, 5.12.1998, σ. 1.
*** ΕΕ L 126, 26.5.2000, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την

οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ L 275, 27.10.2000, σ. 37).
**** ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 27. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την

οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 290,
17.11.2000, σ. 27).

***** ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 98/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 204,
21.7.1998, σ. 29).

****** EE L            . Η Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα
συµπληρώσει τον αριθµό και την ηµεροµηνία της παρούσας οδηγίας καθώς και την
παραποµπή σ�αυτή».
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Άρθρο 24

Τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ

Η οδηγία 92/49/EΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 15, παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :

«(1α). Εάν ο αγοραστής συµµετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ασφαλιστική

επιχείρηση, πιστωτικό ίδρυµα ή επιχείρηση επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος

µέλος, ή µητρική επιχείρηση τέτοιας οντότητας, ή το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που ελέγχει

την οντότητα αυτή, και εάν, λόγω αυτής της εξαγοράς, η επιχείρηση στην οποία ο αγοραστής

σκοπεύει να αποκτήσει συµµετοχή καθίσταται θυγατρική του εν λόγω αγοραστή ή

περιέρχεται υπό τον έλεγχό του, η αξιολόγηση της εξαγοράς υπόκειται στη διαδικασία της

προηγούµενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 12α της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ».

2) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 5γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«5γ. Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει τις αρµόδιες αρχές να διαβιβάζουν:

− στις κεντρικές τράπεζες και σε άλλους οργανισµούς µε ανάλογη αποστολή όταν

ενεργούν υπό την ιδιότητα της νοµισµατικής αρχής,
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− ενδεχοµένως, σε άλλες δηµόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των

συστηµάτων πληρωµών,

πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους, ούτε εµποδίζει τις

εν λόγω αρχές ή οργανισµούς να ανακοινώνουν στις αρµόδιες αρχές τις πληροφορίες που

αυτές χρειάζονται για τους σκοπούς της παραγράφου 4. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται

στο πλαίσιο αυτό υπόκεινται στο επαγγελµατικό απόρρητο που επιβάλλεται µε το παρόν

άρθρο.».

Άρθρο 25

Τροποποίηση της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ

Η οδηγία 92/96/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 14, παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :

«(1α) Εάν ο αγοραστής συµµετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ασφαλιστική

επιχείρηση, πιστωτικό ίδρυµα ή επιχείρηση επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος

µέλος, ή µητρική επιχείρηση τέτοιας οντότητας, ή το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που ελέγχει

την οντότητα αυτή και αν, λόγω αυτής της εξαγοράς, η επιχείρηση στην οποία ο αγοραστής

σκοπεύει να αποκτήσει συµµετοχή καθίσταται θυγατρική του εν λόγω αγοραστή ή

περιέρχεται υπό τον έλεγχό του, η αξιολόγηση της εξαγοράς υπόκειται στη διαδικασία της

προηγούµενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 12α της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ.».
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2) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 5γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«5γ. Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει τις αρµόδιες αρχές να διαβιβάζουν:

− στις κεντρικές τράπεζες και σε άλλους οργανισµούς µε ανάλογη αποστολή όταν

ενεργούν υπό την ιδιότητα της νοµισµατικής αρχής,

− ενδεχοµένως, σε άλλες δηµόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες µε την εποπτεία των

συστηµάτων πληρωµών,

πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους, ούτε εµποδίζει τις

εν λόγω αρχές ή οργανισµούς να ανακοινώνουν στις αρµόδιες αρχές τις πληροφορίες που

αυτές χρειάζονται για τους σκοπούς της παραγράφου 4. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται

στο πλαίσιο αυτό υπόκεινται στο επαγγελµατικό απόρρητο που επιβάλλεται µε το παρόν

άρθρο.»

Άρθρο 26

Τροποποίηση της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ

Στο άρθρο 7, παράγραφος 3 της οδηγίας 93/6/EΟΚ, η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση

αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :
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«� ως χρηµατοοικονοµική εταιρεία χαρτοφυλακίου νοείται το χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα του

οποίου οι θυγατρικές είναι, είτε αποκλειστικά είτε κυρίως, επιχειρήσεις επενδύσεων ή άλλα

χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, εφόσον τουλάχιστον µία εξ αυτών είναι επιχείρηση

επενδύσεων, και το οποίο δεν είναι χρηµατοοικονοµική εταιρεία χαρτοφυλακίου κατά την

έννοια της οδηγίας 2002/�./EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

της                   , σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων,

ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου

ετερογενών δραστηριοτήτων *,

− ως εταιρεία συµµετοχής µικτών δραστηριοτήτων νοείται η µητρική επιχείρηση, η οποία δεν

είναι χρηµατοοικονοµική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή επιχείρηση επενδύσεων ή εταιρεία

χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών κατά την έννοια της οδηγίας 2002/�/EΚ, εφόσον

τουλάχιστον µία από τις θυγατρικές της είναι επιχείρηση επενδύσεων,

                                
* ΕΕ L..............................Η Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα

συµπληρώσει τον αριθµό και την ηµεροµηνία της παρούσας οδηγίας καθώς και την
παραποµπή σ� αυτή».
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Άρθρο 27

Τροποποίηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ

Η οδηγία 93/22/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 6, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι :

«Ζητείται η γνώµη της αρµόδιας αρχής του ενεχοµένου κράτους µέλους το οποίο είναι

υπεύθυνο για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων πριν από τη

χορήγηση άδειας λειτουργίας σε επιχείρηση επενδύσεων, η οποία :

α) είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής επιχείρησης µε άδεια

λειτουργίας στην Κοινότητα, ή

β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής

επιχείρησης µε άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα, ή

γ) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυµα ή

ασφαλιστική επιχείρηση µε άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα.
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Οι σχετικές αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο διαβουλεύονται

µεταξύ τους, ιδίως όταν αξιολογούν την ποιότητα των µετόχων καθώς και την εντιµότητα και

την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών που συµµετέχουν στη διαχείριση άλλης οντότητας

του ίδιου οµίλου. Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία

σχετικά µε την ποιότητα των µετόχων και την εντιµότητα και την ικανότητα των

διευθυντικών στελεχών που ενδιαφέρει τις άλλες αρµόδιες αρχές, όταν πρόκειται για τη

χορήγηση άδειας λειτουργίας καθώς και για τον έλεγχο της εφαρµογής των όρων

λειτουργίας».

2) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Εάν ο αγοραστής συµµετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι επιχείρηση

επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυµα ή ασφαλιστική επιχείρηση µε άδεια λειτουργίας σε άλλο

κράτος µέλος, ή µητρική επιχείρησης επενδύσεων, πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής

επιχείρησης µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, ή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που

ελέγχει επιχείρηση επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυµα ή ασφαλιστική επιχείρηση µε άδεια

λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, και εάν, λόγω αυτής της εξαγοράς, η επιχείρηση στην

οποία ο αγοραστής σκοπεύει να αποκτήσει συµµετοχή καθίσταται θυγατρική του εν λόγω

αγοραστή ή περιέρχεται υπό τον έλεγχό του, η αξιολόγηση της εξαγοράς υπόκειται στη

διαδικασία της προηγούµενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 6.».
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Άρθρο 28

Τροποποίηση της οδηγίας 98/78/ΕΚ

Η οδηγία 98/78/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 1, τα σηµεία ζ), η), θ) και ι) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα σηµεία :

«(ζ) «συµµετέχουσα επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση η οποία είτε είναι µητρική

επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση που διαθέτει συµµετοχή, είτε επιχείρηση συνδεδεµένη µε

άλλη επιχείρηση µε σχέση κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 της οδηγίας

83/349/EΟΚ,

(η) «συνδεδεµένη επιχείρηση» νοείται είτε η θυγατρική ή άλλη επιχείρηση στην οποία

υπάρχει συµµετοχή, είτε επιχείρηση συνδεδεµένη µε άλλη επιχείρηση µε σχέση κατά

την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/EΟΚ,



9754/3/02 REV 3 (gr) ZAC/gd,ka 62
DG G I    EL

(θ) «ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου» νοείται η µητρική επιχείρηση, η κύρια

δραστηριότητα της οποίας είναι η απόκτηση και κατοχή συµµετοχών σε θυγατρικές

επιχειρήσεις, εφόσον οι εν λόγω θυγατρικές είναι αποκλειστικά ή κυρίως ασφαλιστικές

ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις χώρας, η οποία δεν είναι

µέλος, εκ των οποίων θυγατρικών επιχειρήσεων η µία τουλάχιστον είναι ασφαλιστική

επιχείρηση, και η οποία δεν είναι εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών κατά την

έννοια της οδηγίας 2002/�/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

της                                 , σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών

ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων *,

(ι) «ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου µικτής δραστηριότητας» νοείται η µητρική

επιχείρηση, η οποία δεν είναι ασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική επιχείρηση χώρας,

η οποία δεν είναι µέλος, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία

χαρτοφυλακίου ή εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών κατά την έννοια της

οδηγίας 2002/�/EΚ, όταν η µία τουλάχιστον από τις θυγατρικές της είναι ασφαλιστική

επιχείρηση.

                            
* ΕΕ L ................................... Η Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων θα συµπληρώσει τον αριθµό και την ηµεροµηνία της παρούσας οδηγίας
καθώς και την παραποµπή σ� αυτή.».
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2) Στο άρθρο 6, παράγραφος 3, προστίθεται η ακόλουθη φράση :

«Η αρµόδια αρχή που έχει υποβάλει το αίτηµα, µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να συµµετάσχει

στον έλεγχο, όταν δεν τον πραγµατοποιεί η ίδια».

3) Στο άρθρο 8, παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να διαθέτουν κατάλληλες

διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων και µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου,

συµπεριλαµβανοµένων των ορθών διαδικασιών δηµοσίευσης στοιχείων και λογιστικής, ώστε

να εντοπίζουν, να υπολογίζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν κατάλληλα τις

συναλλαγές που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη µέλη απαιτούν επίσης από τις

ασφαλιστικές επιχειρήσεις να γνωστοποιούν τουλάχιστον µία φορά κατ� έτος στις αρµόδιες

αρχές τις σηµαντικές συναλλαγές τους. Οι εν λόγω διαδικασίες και µηχανισµοί ελέγχονται

από τις αρµόδιες αρχές».

4) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα :

«Άρθρο 10α

Συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών

1. Η Επιτροπή µπορεί να υποβάλλει προτάσεις στο Συµβούλιο, είτε κατόπιν αιτήµατος

κράτους µέλους, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της, προκειµένου να διαπραγµατευθεί

συµφωνίες µε µια ή περισσότερες τρίτες χώρες, σχετικά µε τα µέσα άσκησης της

συµπληρωµατικής εποπτείας :
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α) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν, ως συµµετέχουσες επιχειρήσεις,

επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2, οι έδρες των οποίων ευρίσκονται σε τρίτη

χώρα, και

β) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µη µελών χωρών που έχουν, ως συµµετέχουσες

επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2, οι έδρες των οποίων

ευρίσκονται στην Κοινότητα.

2. Οι συµφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν ιδίως στην εξασφάλιση

και των δύο ακόλουθων δυνατοτήτων :

α) ότι οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών είναι σε θέση να λαµβάνουν τις απαραίτητες

πληροφορίες για τη συµπληρωµατική εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η

έδρα των οποίων είναι στην Κοινότητα και οι οποίες έχουν θυγατρικές ή κατέχουν

συµµετοχές σε επιχειρήσεις εκτός της Κοινότητας, και

β) ότι οι αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών είναι σε θέση να λαµβάνουν τις απαραίτητες

πληροφορίες για τη συµπληρωµατική εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η

έδρα των οποίων είναι στην επικράτειά τους και οι οποίες έχουν θυγατρικές ή κατέχουν

συµµετοχές σε επιχειρήσεις σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη.

3. Η Επιτροπή και η Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων αξιολογούν τα αποτελέσµατα των

διαπραγµατεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την προκύπτουσα κατάσταση.
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Άρθρο 10β

∆ιαχειριστικό σώµα των ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου

Τα κράτη µέλη απαιτούν τα πρόσωπα που όντως διευθύνουν τις δραστηριότητες µιας

ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου να έχουν τα απαιτούµενα εχέγγυα ήθους και την

αναγκαία πείρα για την άσκηση των καθηκόντων τους.».

5) Στο Παράρτηµα Ι.1.Β, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«Όταν δεν υπάρχουν κεφαλαιακοί δεσµοί µεταξύ ορισµένων επιχειρήσεων σε έναν

ασφαλιστικό όµιλο, η αρµόδια αρχή καθορίζει το αναλογικό τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου

που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη.».

6) Στο Παράρτηµα Ι.2, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο :

«2. 4α. Συνδεδεµένα πιστωτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις επενδύσεων και χρηµατοοικονοµικά

ιδρύµατα

Κατά τον υπολογισµό της προσαρµοσµένης φερεγγυότητας µιας ασφαλιστικής επιχείρησης η

οποία είναι συµµετέχουσα επιχείρηση σε πιστωτικό ίδρυµα, επιχείρηση επενδύσεων ή

χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα, εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι κανόνες του

άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ και του άρθρου 18 της οδηγίας

79/267/ΕΟΚ σχετικά µε την αφαίρεση των συµµετοχών αυτών, καθώς και οι διατάξεις για τη

δυνατότητα των κρατών µελών να επιτρέπουν, υπό ορισµένους όρους, την εφαρµογή

εναλλακτικών µεθόδων ή τη µη αφαίρεση των συµµετοχών αυτών.»
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Άρθρο 29

Τροποποίηση της οδηγίας 2000/12/ΕΚ

Η οδηγία 2000/12/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής :

α) Το σηµείο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«9. «Συµµετοχή» για τους σκοπούς της εφαρµογής εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση

και για τους σκοπούς των σηµείων 15 και 16 του άρθρου 34, παράγραφος 2 : η

συµµετοχή κατά την έννοια της πρώτης πρότασης του άρθρου 17 της οδηγίας

78/660/ΕΟΚ, ή η, άµεση ή έµµεση, κατοχή του 20% ή περισσότερο των

δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου επιχείρησης,».

β) Τα σηµεία 21 και 22 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

«21. «χρηµατοοικονοµική εταιρεία χαρτοφυλακίου» : χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα, οι

θυγατρικές επιχειρήσεις του οποίου είναι, αποκλειστικώς ή κυρίως, πιστωτικά

ιδρύµατα ή χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, ενώ µία τουλάχιστον από τις

θυγατρικές αυτές επιχειρήσεις είναι πιστωτικό ίδρυµα, και το οποίο δεν είναι

εταιρεία χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών κατά την έννοια της οδηγίας

2002/�/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ....., σχετικά

µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς

οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων *,



9754/3/02 REV 3 (gr) ZAC/gd,ka 67
DG G I    EL

22. «µικτή εταιρεία χαρτοφυλακίου» : µητρική εταιρεία, η οποία δεν είναι

χρηµατοοικονοµική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή πιστωτικό ίδρυµα ή εταιρεία

χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών κατά την έννοια της οδηγίας 2002/�/EΚ, και

µεταξύ των θυγατρικών της οποίας περιλαµβάνεται ένα τουλάχιστον πιστωτικό

ίδρυµα,

                            
* ΕΕ L ......................................... Η Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα συµπληρώσει τον αριθµό και την ηµεροµηνία της
παρούσας οδηγίας καθώς και την παραποµπή σ� αυτή.».

2) Στο άρθρο 12, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι :

«Ζητείται η γνώµη της αρµόδιας αρχής του ενεχοµένου κράτους µέλους η οποία είναι

υπεύθυνη για την εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων επενδύσεων πριν από

τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο :

α) είναι θυγατρική ασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης επενδύσεων µε άδεια

λειτουργίας στην Κοινότητα, ή

β) είναι θυγατρική της µητρικής ασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης επενδύσεων µε

άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα, ή

γ) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει ασφαλιστική επιχείρηση ή

επιχείρηση επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα.
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Οι σχετικές αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο διαβουλεύονται

µεταξύ τους, ιδίως όταν αξιολογούν την ποιότητα των µετόχων καθώς και την εντιµότητα και

την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών που συµµετέχουν στη διαχείριση άλλης οντότητας

του ίδιου οµίλου. Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία

σχετικά µε την ποιότητα των µετόχων και την εντιµότητα και την ικανότητα των

διευθυντικών στελεχών, που ενδιαφέρει τις άλλες ενεχόµενες αρµόδιες αρχές, όταν πρόκειται

για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καθώς και για τον έλεγχο της εφαρµογής των όρων

λειτουργίας».

3) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Εάν ο αγοραστής συµµετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιστωτικό

ίδρυµα, ασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας σε άλλο

κράτος µέλος, ή µητρική πιστωτικού ιδρύµατος, ασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης

επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, ή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που

ελέγχει πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων µε άδεια

λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, και εάν, λόγω αυτής της εξαγοράς, η επιχείρηση στην

οποία ο αγοραστής σκοπεύει να αποκτήσει συµµετοχή καθίσταται θυγατρική του εν λόγω

αγοραστή ή περιέρχεται υπό τον έλεγχό του, η αξιολόγηση της εξαγοράς υπόκειται στη

διαδικασία της προηγούµενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 12.»

4) Στο άρθρο 34, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής :

α) Στο πρώτο εδάφιο, τα σηµεία 12 και 13 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα :

«12. οι συµµετοχές σε άλλα πιστωτικά και χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα που

υπερβαίνουν το 10% του κεφαλαίου αυτών των ιδρυµάτων,
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13. οι απαιτήσεις µειωµένης εξασφάλισης και τα µέσα που αναφέρονται στο

άρθρο 35 και στο άρθρο 36, παράγραφος 3, τα οποία κατέχει πιστωτικό ίδρυµα

επί πιστωτικών και χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, εφόσον η συµµετοχή του

υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση,

14. οι συµµετοχές σε άλλα πιστωτικά και χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα µέχρι

ποσοστού 10% του κεφαλαίου τους, καθώς και οι απαιτήσεις µειωµένης

εξασφάλισης και τα µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 35 και στο άρθρο 36,

παράγραφος 3, τα οποία κατέχει το πιστωτικό ίδρυµα επί πιστωτικών και

χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σηµεία 12

και 13 του παρόντος εδαφίου, για το ποσό του συνόλου αυτών των συµµετοχών,

απαιτήσεων µειωµένης εξασφάλισης και µέσων το οποίο υπερβαίνει το 10% των

ιδίων κεφαλαίων του συγκεκριµένου πιστωτικού ιδρύµατος, υπολογιζόµενων πριν

από την αφαίρεση των στοιχείων των σηµείων 12 έως 16 του παρόντος εδαφίου,

15. οι συµµετοχές κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 9, τις οποίες κατέχει

ένα πιστωτικό ίδρυµα σε :

− ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 της οδηγίας

73/239/ΕΟΚ, του άρθρου 6 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ ή του άρθρου 1,

στοιχείο β) της οδηγίας 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου *,

− αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο γ)

της οδηγίας 98/78/ΕΚ,

− ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου κατά την έννοια του άρθρου 1,

στοιχείο θ) της οδηγίας 98/78/ΕΚ,
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16. κάθε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία κατέχει το πιστωτικό ίδρυµα σε

σχέση µε τις οντότητες που αναφέρονται στο σηµείο 15 στις οποίες κατέχει

συµµετοχή :

− τα µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 16, παράγραφος 3,

− τα µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφος 3,

                            
* ΕΕ L 330, 5.12.1998, σ. 1.»

β) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Όταν κατέχεται προσωρινά συµµετοχή σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα, χρηµατοοικονοµικό

ίδρυµα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ή ασφαλιστική εταιρεία

χαρτοφυλακίου, µε σκοπό τη χρηµατοδοτική συνδροµή για ανασυγκρότηση και

διάσωση της εν λόγω οντότητας, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να εγκρίνουν παρεκκλίσεις

από τις προβλεπόµενες στα σηµεία 12 έως 16 διατάξεις για την αφαίρεση ποσών.

Ως εναλλακτική λύση στην αφαίρεση των αναφερόµενων στα σηµεία 15 και 16

στοιχείων, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύµατά τους να

εφαρµόζουν, τηρουµένων των αναλογιών, τις µεθόδους 1, 2 ή 3 του Παραρτήµατος Ι

της οδηγίας 2002/�/ΕΚ. Η µέθοδος 1 («λογιστική ενοποίηση») εφαρµόζεται µόνον

εφόσον η αρµόδια αρχή είναι πεπεισµένη για το ενιαίο της διαχείρισης και του

εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τις οντότητες που θα συµπεριληφθούν στο πεδίο

εφαρµογής της ενοποίησης. Η επιλεγείσα µέθοδος εφαρµόζεται µε τρόπο διαχρονικά

σταθερό.
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Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι, για τον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων

σε ατοµική βάση, τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη

βάση σύµφωνα µε το κεφάλαιο 3 ή σε συµπληρωµατική εποπτεία σύµφωνα µε την

οδηγία 2002/�/EΚ, δεν είναι απαραίτητο να αφαιρούν τις αναφερόµενες στα σηµεία

12 έως 16 συµµετοχές τους σε πιστωτικά ιδρύµατα, χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα,

ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου,

που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της ενοποιηµένης ή της συµπληρωµατικής

εποπτείας.

Η διάταξη αυτή ισχύει για το σύνολο των κανόνων προληπτικής εποπτείας που έχουν

εναρµονισθεί µε κοινοτικές πράξεις.».

5) Στο άρθρο 51, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«3. Τα κράτη µέλη δεν χρειάζεται να εφαρµόζουν τους περιορισµούς που προβλέπονται

στις παραγράφους 1 και 2 στις συµµετοχές σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται

στην οδηγία 73/239/ΕΟΚ και στην οδηγία 79/267/ΕΟΚ, ή σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις,

όπως ορίζονται στην οδηγία 98/78/ΕΚ.»

6) Στο άρθρο 52, παράγραφος 2, η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο

κείµενο :

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 54α, η ενοποίηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της

χρηµατοοικονοµικής εταιρείας χαρτοφυλακίου δεν συνεπάγεται κατ� ουδένα τρόπο την

υποχρέωση των αρµόδιων αρχών να ασκούν επί της εταιρείας αυτής εποπτεία σε ατοµική

βάση.».
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7) Το άρθρο 54 τροποποιείται ως εξής :

α) Στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Στην περίπτωση που επιχειρήσεις συνδέονται µε σχέση κατά την έννοια του

άρθρου 12, παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/EΟΚ, οι αρµόδιες αρχές καθορίζουν πώς

πρέπει να γίνεται η ενοποίηση.»

β) Στην παράγραφο 4, πρώτο εδάφιο, διαγράφεται η τρίτη περίπτωση.

8) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 54α

∆ιαχειριστικό σώµα των χρηµατοοικονοµικών εταιρειών χαρτοφυλακίου

Τα κράτη µέλη απαιτούν τα πρόσωπα που όντως διευθύνουν τις δραστηριότητες µιας

χρηµατοοικονοµικής εταιρείας χαρτοφυλακίου να έχουν τα απαιτούµενα εχέγγυα ήθους και

την αναγκαία πείρα για την άσκηση των καθηκόντων τους.»
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9) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 55α

Εντός οµίλου συναλλαγές σε εταιρείες συµµετοχής µικτών δραστηριοτήτων

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τίτλου V, κεφάλαιο ΙΙ, τµήµα 3 της παρούσας οδηγίας,

τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, εάν µια µητρική επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών

ιδρυµάτων είναι εταιρεία συµµετοχής µικτών δραστηριοτήτων, οι αρµόδιες αρχές οι οποίες

είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των εν λόγω πιστωτικών ιδρυµάτων ασκούν γενική

εποπτεία στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ του πιστωτικού ιδρύµατος και της

εταιρείας συµµετοχής µικτών δραστηριοτήτων και των θυγατρικών της.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα να διαθέτουν κατάλληλες

διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων και µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου,

συµπεριλαµβανόµενων των ορθών διαδικασιών δηµοσίευσης στοιχείων και λογιστικής, ώστε

να µπορούν να εντοπίζουν, να υπολογίζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν κατάλληλα

τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε την εταιρεία συµµετοχής µικτών δραστηριοτήτων

η οποία είναι η µητρική τους και τις θυγατρικές της. Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν την

γνωστοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα οποιασδήποτε σηµαντικής συναλλαγής

πραγµατοποιείται µε τις οντότητες αυτές, εκτός εκείνης που προβλέπεται στο άρθρο 48. Οι

διαδικασίες αυτές και οι σηµαντικές συναλλαγές αποτελούν αντικείµενο ελέγχου από την

πλευρά των αρµόδιων αρχών.

Όταν οι προαναφερθείσες εντός οµίλου συναλλαγές απειλούν τη χρηµατοοικονοµική

κατάσταση ενός πιστωτικού ιδρύµατος, η αρµόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την

εποπτεία του ιδρύµατος λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα.»
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10) Στο άρθρο 56, παράγραφος 7, προστίθεται η ακόλουθη φράση :

«Η αρµόδια αρχή που έχει υποβάλει το αίτηµα, µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να συµµετάσχει

στον έλεγχο, όταν δεν τον πραγµατοποιεί η ίδια.».

11) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 56α

Μητρική επιχείρηση σε τρίτη χώρα

Σε περίπτωση πιστωτικού ιδρύµατος, η µητρική επιχείρηση του οποίου είναι πιστωτικό

ίδρυµα ή χρηµατοοικονοµική εταιρεία χαρτοφυλακίου, η έδρα της οποίας είναι εκτός της

Κοινότητας και δεν υπόκειται σε ενοποιηµένη εποπτεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του

άρθρου 52, οι αρµόδιες αρχές ελέγχουν κατά πόσον το πιστωτικό ίδρυµα υπόκειται σε

ενοποιηµένη εποπτεία, από αρµόδια αρχή τρίτης χώρας, η οποία είναι ισοδύναµη προς αυτή

και υπόκειται στις αρχές, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 52. Ο σχετικός έλεγχος

πραγµατοποιείται από την αρµόδια αρχή που θα ήταν υπεύθυνη για την ενοποιηµένη

εποπτεία αν ίσχυε το τέταρτο εδάφιο, κατόπιν αιτήµατος της µητρικής επιχείρησης ή µιας από

τις ρυθµιζόµενες οντότητες µε άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα, ή µε δική της

πρωτοβουλία. Η εν λόγω αρµόδια αρχή συµβουλεύεται τις άλλες ενεχόµενες αρµόδιες αρχές.
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Η Συµβουλευτική Επιτροπή Τραπεζών µπορεί να εκφράζει γενικές εκτιµήσεις ως προς το

κατά πόσον τα καθεστώτα ενοποιηµένης εποπτείας των αρµόδιων αρχών τρίτων χωρών είναι

σε θέση να επιτυγχάνουν τους στόχους της ενοποιηµένης εποπτείας που καθορίζονται στο

παρόν κεφάλαιο σε σχέση µε τα πιστωτικά ιδρύµατα η µητρική εταιρεία των οποίων εδρεύει

εκτός Κοινότητας. Η επιτροπή αναθεωρεί τις εν λόγω εκτιµήσεις της και λαµβάνει υπόψη τις

ενδεχόµενες µεταβολές των καθεστώτων ενοποιηµένης εποπτείας που εφαρµόζονται από τις

συγκεκριµένες αρµόδιες αρχές.

Η αρµόδια αρχή που ασκεί τον έλεγχο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο λαµβάνει υπόψη

της τις τυχόν γενικές εκτιµήσεις. Για τον σκοπό αυτό, η αρµόδια αρχή  συµβουλεύεται την

επιτροπή προτού λάβει απόφαση.

Ελλείψει ισοδύναµης εποπτείας, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν κατ� αναλογία στο πιστωτικό

ίδρυµα τις διατάξεις του άρθρου 52.

Εναλλακτικά, τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές τους να εφαρµόζουν άλλες

κατάλληλες εποπτικές τεχνικές προκειµένου να επιτυγχάνουν τους στόχους της εποπτείας

των πιστωτικών ιδρυµάτων σε ενοποιηµένη βάση. Οι µέθοδοι αυτές πρέπει να συµφωνούνται

από την αρµόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την ενοποιηµένη εποπτεία, µετά από

διαβούλευση µε τις άλλες ενεχόµενες αρµόδιες αρχές. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν ιδίως να

ζητούν τη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικής εταιρείας χαρτοφυλακίου που να έχει την έδρα

της στην Κοινότητα, και να εφαρµόζουν τις διατάξεις για την ενοποιηµένη εποπτεία στην

ενοποιηµένη θέση της εν λόγω χρηµατοοικονοµικής εταιρείας χαρτοφυλακίου. Οι µέθοδοι

πρέπει να επιτυγχάνουν τους στόχους της ενοποιηµένης εποπτείας, όπως καθορίζονται στο

παρόν κεφάλαιο, και πρέπει να κοινοποιούνται στις άλλες ενεχόµενες αρµόδιες αρχές και

στην Επιτροπή.».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 30

Εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

Έως ότου επιτευχθεί περαιτέρω συντονισµός των τοµεακών κανόνων, τα κράτη µέλη µεριµνούν για

την υπαγωγή των εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων :

(α) στο πεδίο εφαρµογής της ενοποιηµένης εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων και

επιχειρήσεων επενδύσεων, και/ή στο πεδίο εφαρµογής της συµπληρωµατικής εποπτείας των

ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ασφαλιστικού οµίλου, και

(β) στην περίπτωση που ο όµιλος είναι χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων,

στο πεδίο εφαρµογής της συµπληρωµατικής εποπτείας κατά την έννοια της παρούσας

οδηγίας.
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Για την εφαρµογή της πρώτης παραγράφου, τα κράτη µέλη ορίζουν ή αναθέτουν στις αρµόδιες

αρχές τους να αποφασίζουν βάσει ποίων τοµεακών κανόνων (τραπεζικός τοµέας, ασφαλιστικός

τοµέας ή τοµέας επενδυτικών υπηρεσιών) υπόκεινται οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών

στοιχείων στην ενοποιηµένη και/ή συµπληρωµατική εποπτεία που αναφέρεται στο στοιχείο α) της

πρώτης παραγράφου. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, οι σχετικοί τοµεακοί κανόνες που

διέπουν τη µορφή και την έκταση της υπαγωγής των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων (εφόσον οι

εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της ενοποιηµένης

εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων) και των αντασφαλιστικών

επιχειρήσεων (εφόσον οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων υπάγονται στο πεδίο

εφαρµογής της συµπληρωµατικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων), εφαρµόζονται,

τηρουµένων των αναλογιών, στις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Για τους σκοπούς

της συµπληρωµατικής εποπτείας που αναφέρεται στο στοιχείο β) της πρώτης παραγράφου, οι

εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται ως ανήκουσες στον οποιονδήποτε τοµέα

εµπίπτουν δυνάµει του στοιχείου α) της πρώτης παραγράφου.

Στην περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ανήκει σε χρηµατοπιστωτικό

όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, οποιαδήποτε αναφορά στην έννοια της ρυθµιζόµενης

οντότητας και στην έννοια των αρµόδιων αρχών και των σχετικών αρµόδιων αρχών, θεωρείται, για

τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ότι συµπεριλαµβάνει, αντίστοιχα, τις εταιρείες διαχείρισης

περιουσιακών στοιχείων και τις αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των

εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό ισχύει, τηρουµένων των αναλογιών, και όσον

αφορά τους οµίλους που αναφέρονται στο στοιχείο α) της πρώτης παραγράφου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 31

Έκθεση της Επιτροπής

1. Μέχρι τις ........................*, η Επιτροπή υποβάλλει στην Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών

Οµίλων Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 21, έκθεση για τις πρακτικές των

κρατών µελών και, ενδεχοµένως, για την ανάγκη περαιτέρω εναρµόνισης όσον αφορά :

− την υπαγωγή των εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην εποπτεία σε επίπεδο

οµίλου,

− την επιλογή και εφαρµογή των µεθόδων υπολογισµού της κεφαλαιακής επάρκειας που

προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι,

− τον ορισµό των σηµαντικών εντός οµίλου συναλλαγών και των σηµαντικών συγκεντρώσεων

κινδύνων, καθώς και την εποπτεία των εντός οµίλου συναλλαγών και της συγκέντρωσης

κινδύνων που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ, ιδίως σε σχέση µε την εισαγωγή ποσοτικών

ορίων και ποιοτικών απαιτήσεων για τον σκοπό αυτό,

− τη συχνότητα µε την οποία οι χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων πρέπει

να πραγµατοποιούν τους υπολογισµούς για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως καθορίζεται

στο άρθρο 6, παράγραφος 2, και να αναφέρουν στον συντονιστή τις σηµαντικές

συγκεντρώσεις κινδύνων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2.

Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε την επιτροπή προτού εκπονήσει τις προτάσεις της.

                                                
* Τεσσεράµισι έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Εντός έτους µετά την επίτευξη συµφωνίας σε διεθνές επίπεδο για τους κανόνες εξάλειψης του

διπλού υπολογισµού των ιδίων κεφαλαίων σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους, η Επιτροπή εξετάζει µε

ποιον τρόπο οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα ευθυγραµµισθούν µε τις εν λόγω διεθνείς

συµφωνίες και, αν χρειάζεται, υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 32

Μεταφορά της οδηγίας

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

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις ..... ∗∗∗∗ . Πληροφορούν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι οι αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις εφαρµόζονται για πρώτη

φορά στο πλαίσιο της εποπτείας των λογαριασµών των εταιρικών χρήσεων που αρχίζουν την

1η Ιανουαρίου 2005 ή κατά τη διάρκεια του εν λόγω ηµερολογιακού έτους.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από αυτή την αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις

της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

                                                
∗∗∗∗  ∆έκα οκτώ µήνες από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 33

Έναρξη ισχύος

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 34

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις,                  στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κεφαλαιακή επάρκεια

Ο υπολογισµός των συµπληρωµατικών κεφαλαιακών απαιτήσεων των ρυθµιζόµενων οντοτήτων

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6,

παράγραφος 1, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις τεχνικές αρχές και µία από τις µεθόδους που

εκτίθενται στο παρόν Παράρτηµα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου, τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις

αρµόδιες αρχές τους, όταν αναλαµβάνουν τον ρόλο του συντονιστή σε σχέση µε συγκεκριµένο

χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, να αποφασίζουν, µετά από διαβούλευση µε

τις άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές και τον ίδιο τον χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών

δραστηριοτήτων, ποια µέθοδος πρέπει να εφαρµόζεται από τον χρηµατοπιστωτικό όµιλο

ετερογενών δραστηριοτήτων.

Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν να πραγµατοποιείται ο υπολογισµός σύµφωνα µε µια

συγκεκριµένη µέθοδο µεταξύ αυτών που περιγράφονται στο παρόν Παράρτηµα, εφόσον ο

χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων έχει επικεφαλής του ρυθµιζόµενη

οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο συγκεκριµένο κράτος µέλος. Στην περίπτωση που ο

χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων δεν έχει επικεφαλής του ρυθµιζόµενη

οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 1, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την εφαρµογή

οποιασδήποτε από τις µεθόδους που περιγράφονται στο παρόν Παράρτηµα, εκτός από περιπτώσεις

όπου οι σχετικές αρµόδιες αρχές ευρίσκονται στο ίδιο κράτος µέλος, οπότε το εν λόγω κράτος

µέλος µπορεί να απαιτεί την εφαρµογή µιας από τις µεθόδους.
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Ι. Τεχνικές αρχές

1. Έκταση και µορφή του υπολογισµού των συµπληρωµατικών κεφαλαιακών απαιτήσεων

Όποια µέθοδος και αν χρησιµοποιείται, όταν η οντότητα είναι θυγατρική επιχείρηση

και έχει έλλειµµα φερεγγυότητας ή, στην περίπτωση µη ρυθµιζόµενης οντότητας του

χρηµατοπιστωτικού τοµέα, θεωρητικό έλλειµµα φερεγγυότητας, πρέπει να λαµβάνεται

υπόψη το συνολικό έλλειµµα της θυγατρικής. Όταν, κατά τη γνώµη του συντονιστή, η

ευθύνη της µητρικής επιχείρησης που κατέχει τµήµα του κεφαλαίου περιορίζεται,

σαφώς και χωρίς αµφισβήτηση, στο συγκεκριµένο τµήµα του κεφαλαίου, ο συντονιστής

µπορεί να επιτρέπει να λαµβάνεται υπόψη το έλλειµµα φερεγγυότητας της θυγατρικής

σε αναλογική βάση.

Όταν δεν υπάρχουν κεφαλαιακοί δεσµοί µεταξύ οντοτήτων του ίδιου

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, ο συντονιστής, µετά από

διαβούλευση µε τις άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές, καθορίζει ποιο αναλογικό τµήµα

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, έχοντας υπόψη την ευθύνη που προκύπτει από τη

δεδοµένη σχέση.

2. Άλλες τεχνικές αρχές

Ανεξάρτητα από τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των

συµπληρωµατικών κεφαλαιακών απαιτήσεων των ρυθµιζόµενων οντοτήτων που

ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, όπως

καθορίζεται στο τµήµα ΙΙ του παρόντος παραρτήµατος, ο συντονιστής και,

ενδεχοµένως, οι άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές µεριµνούν ώστε να εφαρµόζονται οι

ακόλουθες αρχές :
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(i) Πρέπει να εξαλείφεται η πολλαπλή χρησιµοποίηση στοιχείων που είναι

επιλέξιµα για τον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων στο επίπεδο του

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων («διπλός

υπολογισµός ιδίων κεφαλαίων») καθώς και κάθε άτοπη δηµιουργία ιδίων

κεφαλαίων στο εσωτερικού του οµίλου. Για να διασφαλισθεί ότι δεν θα

γίνεται διπλός υπολογισµός των ιδίων κεφαλαίων και δεν θα

δηµιουργούνται ίδια κεφάλαια στο εσωτερικό του οµίλου, οι αρµόδιες

αρχές εφαρµόζουν, κατ� αναλογία, τις αντίστοιχες αρχές που προβλέπουν οι

σχετικοί τοµεακοί κανόνες.

(ii) Έως την περαιτέρω εναρµόνιση των τοµεακών κανόνων, οι απαιτήσεις

φερεγγυότητας που ισχύουν για κάθε διαφορετικό χρηµατοπιστωτικό τοµέα

που εκπροσωπεί σε έναν χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών

δραστηριοτήτων, καλύπτονται από στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα

µε τους αντίστοιχους τοµεακούς κανόνες. Όταν υπάρχει έλλειµµα ιδίων

κεφαλαίων στο επίπεδο του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών

δραστηριοτήτων, µόνο τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων που είναι

επιλέξιµα σύµφωνα µε κάθε ένα από αυτούς τους τοµεακούς κανόνες

(«διατοµεακά κεφάλαια»), συνεκτιµώνται κατά τον έλεγχο της τήρησης των

απαιτήσεων συµπληρωµατικής φερεγγυότητας.

Όταν οι τοµεακοί κανόνες προβλέπουν όρια στην επιλεξιµότητα ορισµένων

από τα ίδια κεφάλαια, που θα µπορούσαν να θεωρηθούν διατοµεακά

κεφάλαια, τα όρια αυτά ισχύουν, τηρουµένων των αναλογιών, και για τον

υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων στο επίπεδο του χρηµατοπιστωτικού

οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.

Κατά τον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων στο επίπεδο του

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, οι αρµόδιες αρχές

λαµβάνουν επίσης υπόψη τους την πραγµατική διαθεσιµότητα και την

πραγµατική δυνατότητα µεταφοράς ιδίων κεφαλαίων µεταξύ των διαφόρων

νοµικών οντοτήτων του οµίλου, µε βάση τους στόχους των κανόνων για την

κεφαλαιακή επάρκεια.
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Όταν, στην περίπτωση µη ρυθµιζόµενης οντότητας του χρηµατοπιστωτικού

τοµέα, υπολογίζεται θεωρητική απαίτηση φερεγγυότητας βάσει του

τµήµατος ΙΙ του παρόντος Παραρτήµατος, ως θεωρητική απαίτηση

φερεγγυότητας νοείται η κεφαλαιακή απαίτηση που θα έπρεπε να έχει η

οντότητα αυτή προκειµένου να τηρεί τους σχετικούς τοµεακούς κανόνες

εάν ήταν ρυθµιζόµενη οντότητα του συγκεκριµένου χρηµατοπιστωτικού

τοµέα. Στην περίπτωση των εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,

ως απαίτηση φερεγγυότητας νοείται η κεφαλαιακή απαίτηση που

προβλέπεται στο άρθρο 5α, παράγραφος 1, στοιχείο α) της οδηγίας

85/611/ΕΚ. Η απαίτηση θεωρητικής φερεγγυότητας µιας εταιρείας

χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών υπολογίζεται σύµφωνα µε τους τοµεακούς

κανόνες του πιο σηµαντικού χρηµατοπιστωτικού τοµέα του

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.

ΙΙ. Τεχνικές µέθοδοι υπολογισµού

Μέθοδος 1 : µέθοδος «Λογιστική ενοποίηση»

Ο υπολογισµός των συµπληρωµατικών κεφαλαιακών απαιτήσεων των ρυθµιζόµενων

οντοτήτων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, πραγµατοποιείται βάσει

των ενοποιηµένων λογαριασµών.

Οι συµπληρωµατικές κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται ως η διαφορά µεταξύ :

(i) των ιδίων κεφαλαίων του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που

υπολογίζονται βάσει της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης του οµίλου· τα

επιλέξιµα στοιχεία είναι αυτά που γίνονται αποδεκτά βάσει των σχετικών τοµεακών

κανόνων,

και
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(ii) του αθροίσµατος των απαιτήσεων φερεγγυότητας που ισχύουν για κάθε διαφορετικό

χρηµατοπιστωτικό τοµέα που εκπροσωπείται στον όµιλο· οι απαιτήσεις φερεγγυότητας

για κάθε διαφορετικό χρηµατοπιστωτικό φορέα υπολογίζονται βάσει των αντίστοιχων

τοµεακών κανόνων.

Οι τοµεακοί κανόνες στους οποίους γίνεται αναφορά είναι ειδικότερα : ο Τίτλος V,

Κεφάλαιο 3, της οδηγίας 2000/12/EΚ για τα πιστωτικά ιδρύµατα, η οδηγία 98/78/EΚ για τις

ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η οδηγία 93/6/EΟΚ για τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις

επιχειρήσεις επενδύσεων.

Στην περίπτωση των µη ρυθµιζόµενων οντοτήτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που δεν

υπεισέρχονται στον υπολογισµό των προαναφερόµενων τοµεακών απαιτήσεων

φερεγγυότητας, πρέπει να υπολογίζεται η θεωρητική απαίτηση φερεγγυότητας.

Το υπόλοιπο δεν πρέπει να είναι αρνητικό.

Mέθοδος 2 : µέθοδος «αφαίρεσης και συνένωσης»

Ο υπολογισµός των συµπληρωµατικών κεφαλαιακών απαιτήσεων των ρυθµιζόµενων

οντοτήτων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, πραγµατοποιείται βάσει

των λογαριασµών κάθε οντότητας του οµίλου.
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Οι συµπληρωµατικές κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται ως η διαφορά µεταξύ :

(i) του αθροίσµατος των ιδίων κεφαλαίων κάθε των ρυθµιζόµενης και µη ρυθµιζόµενης

οντότητας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που ανήκει στον χρηµατοπιστωτικό όµιλο

ετερογενών δραστηριοτήτων· τα επιλέξιµα στοιχεία είναι αυτά τα οποία γίνονται

αποδεκτά βάσει των σχετικών τοµεακών κανόνων,

και

(ii) του αθροίσµατος

− των απαιτήσεων φερεγγυότητας κάθε ρυθµιζόµενης και µη ρυθµιζόµενης

οντότητας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα οµίλου· οι απαιτήσεις φερεγγυότητας

υπολογίζονται σύµφωνα µε τους σχετικούς τοµεακούς κανόνες), και

− της λογιστικής αξίας των συµµετοχών σε άλλες οντότητες του οµίλου.

Στην περίπτωση µη ρυθµιζόµενων οντοτήτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα,

υπολογίζεται θεωρητική απαίτηση φερεγγυότητας. Τα ίδια κεφάλαια και οι απαιτήσεις

φερεγγυότητας λαµβάνονται υπόψη αναλογικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6,

παράγραφος 4 σύµφωνα µε το τµήµα Ι του παρόντος Παραρτήµατος.

Το υπόλοιπο δεν πρέπει να είναι αρνητικό.
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Mέθοδος 3 : µέθοδος «Λογιστική αξία - αφαίρεση των απαιτήσεων»

Ο υπολογισµός των συµπληρωµατικών κεφαλαιακών απαιτήσεων των ρυθµιζόµενων

οντοτήτων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, πραγµατοποιείται βάσει

των λογαριασµών κάθε οντότητας του οµίλου.

Οι συµπληρωµατικές κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται ως η διαφορά µεταξύ :

(i) των ιδίων κεφαλαίων της µητρικής επιχείρησης ή της επικεφαλής οντότητας του

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων· τα επιλέξιµα στοιχεία είναι

αυτά που γίνονται αποδεκτά βάσει των σχετικών τοµεακών κανόνων,

και

(ii) του αθροίσµατος

− της απαίτησης φερεγγυότητας της µητρικής επιχείρησης ή της αναφερθείσας στο

στοιχείο (i) επικεφαλής οντότητας, και

− της υψηλότερης λογιστικής αξίας µεταξύ, αφενός, της συµµετοχής που κατέχει

αυτή στις άλλες οντότητες του οµίλου και αφετέρου, των απαιτήσεων

φερεγγυότητας αυτών των οντοτήτων· οι απαιτήσεις φερεγγυότητας των

τελευταίων λαµβάνονται υπόψη αναλογικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6,

παράγραφος 4 και σύµφωνα µε το τµήµα I του παρόντος Παραρτήµατος.
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Στην περίπτωση µη ρυθµιζόµενων οντοτήτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα,

υπολογίζεται θεωρητική απαίτηση φερεγγυότητας. Κατά την αποτίµηση των στοιχείων

που είναι επιλέξιµα για τον υπολογισµό των συµπληρωµατικών κεφαλαιακών

απαιτήσεων, οι συµµετοχές µπορούν να αποτιµώνται σύµφωνα µε την µέθοδο της

καθαρής θέσης, βάσει της εναλλακτικής δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 59,

παράγραφος 2, στοιχείο β) της οδηγίας 78/660/EΟΚ.

Το υπόλοιπο δεν πρέπει να είναι αρνητικό.

Mέθοδος 4 : συνδυασµός των µεθόδων 1, 2 και 3 

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέπουν τον συνδυασµό των µεθόδων 1, 2 και 3 ή τον

συνδυασµό δύο εξ αυτών.

______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τεχνική εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε

τις εντός οµίλου συναλλαγές και τη συγκέντρωση κινδύνων

Ο συντονιστής, µετά από διαβούλευση µε τις άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές προσδιορίζει το είδος

των συναλλαγών και των κινδύνων τους οποίους πρέπει να αναφέρουν οι ρυθµιζόµενες οντότητες

ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

άρθρου 7, παράγραφος 2 και του άρθρου 8, παράγραφος 2, σχετικά µε τη δηµοσίευση στοιχείων για

τις εντός οµίλου συναλλαγές και τη συγκέντρωση κινδύνων. Κατά τον καθορισµό του είδους των

συναλλαγών και κινδύνων ή όταν γνωµοδοτούν σχετικά, ο συντονιστής και οι σχετικές αρµόδιες

αρχές λαµβάνουν υπόψη τους τη δοµή του συγκεκριµένου χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών

δραστηριοτήτων και το σύστηµα διαχείρισης των κινδύνων του. Για τον προσδιορισµό των

ουσιωδών εντός οµίλου συναλλαγών και της σηµαντικής συγκέντρωσης κινδύνων που πρέπει να

γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8, ο συντονιστής, µετά από

διαβούλευση µε τις άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές και µε τον ίδιο τον χρηµατοπιστωτικό όµιλο

ετερογενών δραστηριοτήτων, καθορίζει κατάλληλα κατώτατα όρια βάσει των διακανονιστικών

ιδίων κεφαλαίων και/ή τεχνικών διατάξεων.

Κατά την εποπτεία που ασκεί στις εντός οµίλου συναλλαγές και στη συγκέντρωση κινδύνων, ο

συντονιστής δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόµενη διάχυση των κινδύνων στο εσωτερικό του

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, στον κίνδυνο σύγκρουσης συµφερόντων,

στον κίνδυνο καταστρατήγησης τοµεακών κανόνων και στο επίπεδο ή στον όγκο των κινδύνων.

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές τους να εφαρµόζουν, στο επίπεδο του

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, τις διατάξεις των τοµεακών κανόνων για

τις εντός οµίλου συναλλαγές και τη συγκέντρωση κινδύνων, ιδίως προκειµένου να αποφεύγεται η

καταστρατήγηση των τοµεακών κανόνων.

=====================
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 24 Απριλίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά µε τη συµπληρωµατική

εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών

73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ, και 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου,

και των οδηγιών 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε τη γνώµη της στις 13 Σεπτεµβρίου 2001 2. Το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 14 Μαρτίου 2002 3 και η Οικονοµική και Κοινωνική

Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 17 Οκτωβρίου 2001.4 Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε

να µην δώσει γνώµη.

Στις 12 Σεπτεµβρίου 2002, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251

της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρότασης είναι να θεσπίσει κοινά προληπτικά πρότυπα για την εποπτεία

χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων και να εισαγάγει ίσους όρους

ανταγωνισµού και ασφάλεια δικαίου µεταξύ χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.

Η πρόταση βασίζεται στα ακόλουθα ουσιώδη στοιχεία:

− τον ορισµό ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και των οντοτήτων

που περιλαµβάνει, καθώς και µιας διαδικασίας που επιτρέπει τον προσδιορισµό ενός οµίλου

ετερογενών δραστηριοτήτων,

                                                
1 ΕΕ C 213, 31.7.2001, σ. 227.
2 ΕΕ C 271, 26.9.2001, σ. 10.
3 �.
4 ΕΕ C 36, 8.2.2002, σ. 1.
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− τον καθορισµό του πεδίου της συµπληρωµατικής εποπτείας στην οποία θα υπόκεινται οι
χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων, καθώς και τον υπολογισµό της
προσαρµοσµένης φερεγγυότητας σε επίπεδο οµίλου σύµφωνα µε διάφορες τεχνικές
µεθόδους, της επιτήρησης των συναλλαγών εντός του οµίλου και ενδεχοµένων
συγκεντρώσεων κινδύνων, των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων και των µηχανισµών
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και απαιτήσεων όσον αφορά τα εχέγγυα ήθους και την
διαχειριστική πείρα,

− τον καθορισµό µιας και µόνο αρµόδιας αρχής (του συντονιστή) υπεύθυνης για την άσκηση
συµπληρωµατικής εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων,
καθώς και του πεδίου των εξουσιών αυτής της αρχής,

− διατάξεις για τη συνεργασία µεταξύ των ενεχοµένων αρµοδίων αρχών,

− τροποποιήσεις των κλαδικών οδηγιών που αφορούν τραπεζικά θέµατα, επενδυτικές
υπηρεσίες και την ασφάλιση µε στόχο την εισαγωγή ίσων όρων ανταγωνισµού για τους
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους οµοιογενών δραστηριοτήτων και για τους χρηµατοπιστωτικούς
οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

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

ως προς την ουσία και την παρουσίαση του κειµένου. Οι αλλαγές σε κάθε άρθρο της πρότασης της

Επιτροπής και ο τρόπος µε τον οποίο περιλαµβάνονται οι τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο επεξηγούνται παρακάτω.

Οι αιτιολογικές παράγραφοι

Οι αιτιολογικές παράγραφοι έχουν τροποποιηθεί προκειµένου να ληφθούν υπόψιν οι αλλαγές στο

διατακτικό της οδηγίας, και για να ενσωµατωθεί η τροπολογία 3 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο σχετικά µε τα εκτελεστικά µέτρα που θα εγκρίνει η Επιτροπή (βλέπε παρακάτω).
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Κεφάλαιο Ι � Στόχοι και ορισµοί (άρθρα 1 έως 4)

Στόχος (άρθρο 1)

Το άρθρο 1 σχετικά µε τον σκοπό της οδηγίας παραµένει αµετάβλητο σε σύγκριση µε την πρόταση

της Επιτροπής.

Ορισµοί (άρθρο 2)

Έχει εισαχθεί νέος ορισµός, στο άρθρο 2 σηµείο 5, του όρου « εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών

στοιχείων», που είναι απαραίτητος για τους σκοπούς του άρθρου 30 (βλέπε παρακάτω).

Στο σηµείο 17 έχει εισαχθεί ένας νέος ορισµός του όρου «σχετικές αρµόδιες αρχές». Στην πρόταση

της Επιτροπής ανατίθενται πολλές αποφάσεις στις αρµόδιες αρχές. Σε µερικές περιπτώσεις ο

αριθµός των αρµοδίων αρχών µπορεί να είναι πολύ µεγάλος και συνεπώς η λήψη αποφάσεων

χρονοβόρα και δύσκολη. Προκειµένου να διευκολυνθεί και να καταστεί αποτελεσµατική η λήψη

αποφάσεων, η κοινή θέση εισάγει µία νέα έννοια, «σχετικές αρµόδιες αρχές», που ορίζεται στο

άρθρο 2 σηµείο 17, και περιλαµβάνει τις αρχές τις οποίες αφορά περισσότερο η εποπτεία

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων. Ορισµένες αποφάσεις, τις οποίες η

πρόταση της Επιτροπής αναθέτει στις αρµόδιες αρχές γενικώς, έχουν ανατεθεί στην κοινή θέση

στις σχετικές αρµόδιες αρχές. Ο ορισµός εµπεριέχει µια ελαστικότητα που επιτρέπει την προσθήκη

άλλων αρχών, όπου αυτό είναι σκόπιµο, για παράδειγµα των αρχών ενός κράτους µέλους όπου ο

όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων κατέχει µεγάλο µερίδιο της αγοράς.
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Οι όροι «όµιλος» και «στενοί δεσµοί» έχουν τροποποιηθεί. Ο ορισµός του «οµίλου» είναι

περισσότερο περιορισµένος από όσο στην πρόταση της Επιτροπής, αλλά ευρύτερος από τον ορισµό

που προτείνεται στις τροπολογίες 4 και 5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο θεωρεί

σηµαντικό να περιληφθούν οι λεγόµενοι «οριζόντιοι όµιλοι» που αναφέρονται στο άρθρο 12,

παράγραφος 1 της οδηγίας83/349 σε κάθε περίπτωση, και να µην επαφίεται η προσθήκη αυτών των

οµίλων στην εθνική διακριτική ευχέρεια. Κατά συνέπεια, οι τροπολογίες 11 και 12 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ενσωµατώνονται στην κοινή θέση. Ο ορισµός των «στενών

δεσµών» χρησιµοποιείται στην κοινή θέση απλώς και µόνον για να ορισθούν οι συναλλαγές εντός

του οµίλου (βλέπε παρακάτω), και δεν επηρεάζει τον καθορισµό ενός οµίλου. Εποµένως η κοινή

θέση βαίνει προς την κατεύθυνση που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µπορεί να θεωρηθεί

ότι λαµβάνει εν µέρει υπόψιν το πνεύµα των τροπολογιών 4 και 5.

Ο ορισµός του όρου «χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων» έχει καταστεί

ακριβέστερος χωρίς να µεταβάλλεται η προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής. Για τους σκοπούς

του ορισµού, ο τραπεζικός τοµέας και ο τοµέας των επενδυτικών υπηρεσιών θεωρούνται ως ενιαίος

τοµέας, ο δε χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων πρέπει να έχει τουλάχιστον

µία οντότητα στον τοµέα αυτόν και µία οντότητα στον ασφαλιστικό τοµέα, οι δε δραστηριότητές

του και στους δύο τοµείς πρέπει να είναι σηµαντικές. Έχει επίσης καταστεί σαφές ότι

οποιοσδήποτε υποόµιλος οµίλου, εφόσον πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στον ορισµό,

θεωρείται ο ίδιος ως χρηµατοπιστωτικός όµιλος ετερογενών δραστηριοτήτων. Η τροπολογία 6 που

πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ληφθεί υπόψιν στο άρθρο 3, παράγραφος 3, σηµείο β

(βλέπε παρακάτω).

Ο όρος «χρηµατοπιστωτικός τοµέας» έχει επίσης τροποποιηθεί για να καταστεί ακριβέστερος, ο δε

ορισµός στο σηµείο 13 των «στενών δεσµών» έχει διατυπωθεί εκ νέου χωρίς να µεταβληθεί η

ουσία του, προκειµένου να αποφευχθούν περιττές διασταυρούµενες παραποµπές.

Ο προσδιορισµός του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων (άρθρα 3 και 4)

Η προσέγγιση του άρθρου 3 της κοινής θέσης ακολουθεί ευρέως την προσέγγιση της πρότασης της

Επιτροπής. Η διατύπωση έχει καταστεί σαφέστερη και έχουν εισαχθεί µερικές ουσιαστικές

αλλαγές:
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Στον ορισµό του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων η κοινή θέση
συµπεριλαµβάνει τους οµίλους µε µικτές δραστηριότητες (βιοµηχανικές ή εµπορικές και
χρηµατοπιστωτικές), επικεφαλής των οποίων δεν είναι ρυθµιζόµενη από την ΕΕ οντότητα, και των
οποίων οι δραστηριότητες ανήκουν τουλάχιστον κατά 40% στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα (όπως
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1), όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην
τροπολογία 7.

Όπως πρότεινε η Επιτροπή, οι διακλαδικές δραστηριότητες του οµίλου πρέπει να είναι σηµαντικές.
Εκτός από το κατώτατο όριο 10% κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2 της πρότασης της Επιτροπής για
να ορίζεται κατά πόσον οι δραστηριότητες σε διαφορετικούς χρηµατοπιστωτικούς κλάδους είναι
σηµαντικές, η κοινή θέση περιλαµβάνει, όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην
τροπολογία 50, εναλλακτικό κατώτατο όριο στο άρθρο 3 παράγραφος 3. Το Συµβούλιο θεωρεί το
ποσό των 3 δισεκατοµµυρίων που πρότεινε το Κοινοβούλιο υπερβολικά περιοριστικό και έχει
καθορίσει το κατώτατο όριο σε 6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ωστόσο, ένας όµιλος που πληροί µεν το
κριτήριο του κατώτατου ορίου των 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ αλλά όχι του κατώτατου ορίου του
10% µπορεί να αποκλεισθεί, είτε από την εφαρµογή της οδηγίας, είτε από τις διατάξεις που
αφορούν τη συγκέντρωση κινδύνων, τις συναλλαγές εντός του οµίλου και τους µηχανισµούς
εσωτερικού ελέγχου, εάν οι σχετικές αρµόδιες αρχές κρίνουν ότι η εισαγωγή αυτού του οµίλου δεν
θα ήταν σκόπιµη ή θα ήταν παραπλανητική σε σχέση µε τους στόχους της συµπληρωµατικής
εποπτείας. Κατά την απόφαση αυτή οι αρχές πρέπει να λαµβάνουν υπόψιν για παράδειγµα κατά
πόσον το σχετικό µέγεθος του µικρότερου χρηµατοπιστωτικού τοµέα είναι υπερβολικά µικρό (δεν
υπερβαίνει το 5%) για να θεωρήσουν τον όµιλο ως χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών
δραστηριοτήτων ή κατά πόσον ο όµιλος είναι µόνο σχετικά µικρός παράγων σε µία µεγάλη εθνική
αγορά (το µερίδιο της αγοράς των τραπεζικών ή ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του δεν υπερβαίνει
το 5% σε κανένα κράτος µέλος). Το τελευταίο κριτήριο αντανακλά τις ίδιες ανησυχίες που
αντικατοπτρίζονται στην τροπολογία 6 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το άρθρο 3, παράγραφοι 4, 5 και 6 της κοινής θέσης περιλαµβάνει διατάξεις που επιτρέπουν στις
σχετικές αρµόδιες αρχές ορισµένη ελαστικότητα κατά την εφαρµογή των κατώτατων ορίων που
µνηµονεύονταν παραπάνω. Το άρθρο 3, παράγραφος 4 ορίζει ότι οι σχετικές αρµόδιες αρχές
µπορούν να λαµβάνουν υπόψιν την συµµόρφωση προς τα κατώτατα όρια του άρθρου 3,
παράγραφοι 1 και 2 επί τρία διαδοχικά έτη, και εποµένως περιλαµβάνει εν µέρει τον παράγοντα της
συνέχειας που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία 8. Η τροπολογία 10 που
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συµπεριλαµβάνεται, διότι το Συµβούλιο θεωρεί
σηµαντικό να επιτρέπεται στις αρµόδιες αρχές να επιδεικνύουν ελαστικότητα σε κάποιο βαθµό,
δεδοµένων των διαφορετικών δοµών και του πολύπλοκου χαρακτήρα των χρηµατοπιστωτικών
οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη.
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Το άρθρο 3, παράγραφος 7 εισάγει διατάξεις για τον υπολογισµό του συνολικού ισολογισµού.

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι, λόγω των πολύπλοκων δοµών και της διασυνοριακής φύσης των
χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, απαιτείται ειδική
διαδικασία για τον ορισµό ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, εφόσον
ενδέχεται να µην είναι πάντα σαφές για τις ενεχόµενες αρµόδιες αρχές ότι ένας όµιλος έχει
εξελιχθεί σε χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων κατά την έννοια της οδηγίας.
Εποµένως το άρθρο 4 εισάγει νέα διαδικασία για τον ορισµό ενός χρηµατοπιστωτικού οµίλου
ετερογενών δραστηριοτήτων και υποχρεώνει τις ενεχόµενες αρµόδιες αρχές να συνεργασθούν
στενά προς τον σκοπό αυτό.

Κεφάλαιο ΙΙ � Συµπληρωµατική εποπτεία

Τµήµα Ι � Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 5)

Το άρθρο 5 (άρθρο 4 της πρότασης της Επιτροπής) το οποίο αφορά το πεδίο εφαρµογής της
συµπληρωµατικής εποπτείας των εγκεκριµένων οντοτήτων που αποτελούν µέρος
χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων ακολουθεί βασικά την πρόταση της
Επιτροπής. Έχουν εισαχθεί ορισµένες ελάσσονες τεχνικές αλλαγές, και µία διάταξη που
εφαρµόζεται σε «συνεταιριστικούς οµίλους» έχει προστεθεί στην παράγραφο 4, στην οποία
ενσωµατώνεται εν µέρει η τροπολογία 17 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τµήµα ΙΙ � Χρηµατοοικονοµική κατάσταση (άρθρα 6 έως 9 και Παραρτήµατα Ι και ΙΙ)

Στο άρθρο 6 διατηρείται η προσέγγιση του άρθρου 5 της πρότασης της Επιτροπής και
ενσωµατώνονται µερικές από τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η
παράγραφος 2 έχει µεταβληθεί ώστε να καταστήσει ακριβέστερη τη διατύπωση και να
υπογραµµισθούν οι ευθύνες του συντονιστή για την εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας του
χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και η ευθύνη του χρηµατοπιστωτικού
οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων όσον αφορά τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας. Η
παράγραφος 3 έχει επαναδιατυπωθεί προκειµένου να εκθέσει το πεδίο εφαρµογής ακριβέστερα, και
έχει προστεθεί νέα παράγραφος 4 για να ενσωµατωθούν οι τροπολογίες 39 και 58 που πρότεινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παράγραφος 5 εισάγει υποχρέωση για τον συντονιστή να διαβουλευθεί
µε τις άλλες αρµόδιες αρχές πριν αποφασισθεί ότι η συµπερίληψη οντότητας στο πεδίο εφαρµογής
συµπληρωµατικού κεφαλαίου δεν είναι σκόπιµη ή είναι παραπλανητική. Η διάταξη σχετικά µε την
µη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της κεφαλαιακής επάρκειας, που εκτίθεται στο άρθρο 5,
παράγραφος 5 της πρότασης της Επιτροπής, έχει περιληφθεί σε νέο άρθρο 16 όπου
συγκεντρώνονται διατάξεις σχετικές µε εκτελεστικά µέτρα.
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Η κυριότερη αλλαγή του Παραρτήµατος Ι σε σύγκριση µε την πρόταση της Επιτροπής αφορά την
επιλογή µεθόδου για τον υπολογισµό συµπληρωµατικού κεφαλαίου. Στην πρόταση της Επιτροπής
η επιλογή παραµένει ανοιχτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε στην τροπολογία 52 η επιλογή
να επαφίεται στον ίδιο τον όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων. Το Συµβούλιο επέλεξε να καθορίσει
ειδικές κατευθυντήριες γραµµές για την επιλογή µεθόδου, λόγω του γεγονότος ότι οι µέθοδοι
ποικίλλουν και ότι η επιλογή της µεθόδου πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο των κλαδικών κανόνων
για την εποπτεία σε επίπεδο οµίλου των ρυθµιζοµένων οντοτήτων του οµίλου ετερογενών
δραστηριοτήτων. Εποµένως η επιλογή µεθόδου συνιστά εποπτική απόφαση που αποτελεί
αρµοδιότητα των αρχών. Η απόφαση αυτή δεν πρέπει να επαφίεται στις υπό εποπτεία οντότητες.

Το Συµβούλιο συµφωνεί για την ανάγκη διασάφησης, η οποία εκφράζεται στην τροπολογία 16 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της διάταξης που αφορά την χρησιµοποίηση στοιχείων ιδίων
κεφαλαίων σύµφωνα µε τους κλαδικούς κανόνες, και έχει τροποποιήσει το κείµενο της πρότασης
της Επιτροπής, µολονότι το διαµόρφωσε κάπως διαφορετικά σε σχέση µε την προτεινόµενη από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωση, την οποία το Συµβούλιο έκρινε διφορούµενη. Εξάλλου, το
Συµβούλιο κρίνει ότι το θέµα αυτό πρέπει να εξετασθεί στο Παράρτηµα Ι µαζί µε τις άλλες τεχνικές
αρχές, και συνεπώς δεν έχει ενσωµατώσει την διάταξη αυτή στο διατακτικό της οδηγίας όπως είχε
προταθεί στις τροπολογίες 16 και 37.

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για τις ρυθµιζόµενες οντότητες ενός οµίλου, τους οποίους
δηµιουργούν η συγκέντρωση κινδύνων και οι συναλλαγές εντός του οµίλου διαφέρουν, και ότι
υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στην εποπτική εξέταση της συγκέντρωσης κινδύνων αφενός και
των συναλλαγών εντός του οµίλου αφετέρου. Συνεπώς, το Συµβούλιο επέλεξε να εξετάσει αυτά τα
δύο θέµατα, τα οποία εξετάζονται µαζί στο άρθρο 6 της πρότασης της Επιτροπής, σε δύο νέα
άρθρα, 7 και 8. Προκειµένου να καταστεί διαφανέστερο το κείµενο και να εξετασθούν σχετικά
θέµατα στο ίδιο άρθρο, η κοινή θέση εκθέτει τις διατάξεις που αφορούν τους µηχανισµούς
εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων σε χωριστό νέο άρθρο 9, το
οποίο εξετάζει τα θέµατα που πραγµατεύονται τα άρθρα 5, παράγραφος 2 και 10 της πρότασης της
Επιτροπής. Το άρθρο 6, παράγραφος 6 της πρότασης της Επιτροπής για τα εκτελεστικά µέτρα έχει
συµπεριληφθεί στο άρθρο 16 της κοινής θέσης. Το Παράρτηµα ΙΙ έχει διατηρηθεί κατά µεγάλο
µέρος όπως ήταν, εκτός από µια διευκρίνιση των αρµοδιοτήτων του συντονιστή.

Το άρθρο 7 σχετικά µε τη συγκέντρωση κινδύνων ακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόταση της
Επιτροπής. Προκειµένου να αποφευχθούν οι αµφιβολίες και να εξασφαλισθεί ασφάλεια δικαίου, το
Συµβούλιο έχει προσθέσει µία διάταξη στο άρθρο 7, παράγραφος 2, όπου διευκρινίζεται ποιος
υποβάλλει τις αναγκαίες πληροφορίες στον συντονιστή.
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Το άρθρο 8 σχετικά µε τις συναλλαγές εντός του οµίλου ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό την πρόταση

της Επιτροπής. Το Συµβούλιο κρίνει ότι συναλλαγές που συνάπτονται µε επιχειρήσεις που έχουν

στενούς δεσµούς µε ρυθµιζόµενες οντότητες εντός του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών

δραστηριοτήτων δεν πρέπει να αποκλείονται από την εποπτεία συναλλαγών εντός του οµίλου, και

τροποποίησε αναλόγως τον ορισµό των «συναλλαγών εντός του οµίλου» που εκτίθεται στο άρθρο 1

σηµείο 18.

Προκειµένου να αποφευχθεί νοµικό κενό στις περιπτώσεις όπου ο συντονιστής δεν έχει (ακόµη)

καθορίσει τι συνιστά σηµαντική συναλλαγή εντός του οµίλου, η κοινή θέση ορίζει στο άρθρο 8,

παράγραφος 2 ότι, στο µέτρο που δεν έχουν καθορισθεί τα κατώτατα όρια, µια συναλλαγή εντός

οµίλου θεωρείται σηµαντική, όταν το ποσό της υπερβαίνει τουλάχιστον το 5% του συνολικού

ποσού των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας στο επίπεδο του χρηµατοπιστωτικού οµίλου

ετερογενών δραστηριοτήτων. Στο άρθρο 8, παράγραφος 2 έχει επίσης εισαχθεί, σύµφωνα µε το

άρθρο 7, παράγραφος 2, µία διάταξη που ορίζει ποιος πρέπει να υποβάλλει τις αναγκαίες

πληροφορίες στον συντονιστή.

Σηµαντικές και µη διαφανείς µεταφορές κεφαλαίων από ρυθµιζόµενη οντότητα µπορούν να γίνουν

όχι µόνο µε λίγες µεγάλες µεταφορές αλλά και µε µεγάλο αριθµό µικρότερων συναλλαγών.

Συνεπώς, εκτός από το δικαίωµα των κρατών µελών να θέτουν ποσοτικά όρια, το Συµβούλιο κρίνει

αναγκαίο να συµπεριληφθεί στο άρθρο 8, παράγραφος 3 και το δικαίωµα να τίθενται ποιοτικές

προϋποθέσεις όσον αφορά συναλλαγές εντός του οµίλου ρυθµιζοµένων οντοτήτων οµίλου

ετερογενών δραστηριοτήτων, παραδείγµατος χάριν την προϋπόθεση να γίνονται οι συναλλαγές

εντός του οµίλου σύµφωνα µε την αρχή της ανεξαρτησίας των επιχειρήσεων ή µε κάλυψη του

κόστους, ανάλογα µε το είδος της συναλλαγής.

Το Συµβούλιο θεωρεί πολύ σηµαντικούς τους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες

διαχείρισης των κινδύνων και η κοινή θέση ενισχύει τις διατάξεις επί των θεµάτων αυτών σε

σύγκριση µε την πρόταση της Επιτροπής. Σύµφωνα µε τις κλαδικές οδηγίες, η παράγραφος 1

θεσπίζει γενική προϋπόθεση να υπάρχουν κατάλληλοι µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου και

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων στο επίπεδο του χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών

δραστηριοτήτων. Οι παράγραφοι 2 και 3 θεσπίζουν ελάχιστες προϋποθέσεις γι� αυτές τις

διαδικασίες και τους µηχανισµούς. Στην παράγραφο 4 περιλαµβάνεται η προϋπόθεση που ορίζεται

στο άρθρο 10 της πρότασης της Επιτροπής σχετικά µε την παραγωγή στοιχείων και πληροφοριών.
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Η τροπολογία 18 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ενσωµατωθεί εν µέρει. Το
άρθρο 31 της κοινής θέσης απαιτεί να υποβάλλει η Επιτροπή στην Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών
Οµίλων Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων έκθεση σχετικά µε τον ορισµό των ουσιωδών συναλλαγών
εντός του οµίλου και των σηµαντικών συγκεντρώσεων κινδύνων, καθώς και µε την εποπτεία των
συναλλαγών εντός του οµίλου και την συγκέντρωση κινδύνων που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ,
ιδίως σε σχέση µε την εισαγωγή ποσοτικών ορίων και ποιοτικών απαιτήσεων για τον σκοπό αυτό.
Ωστόσο, το Συµβούλιο θεωρεί ότι δεν πρέπει να απαιτείται από την Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών
Οµίλων Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων να επιτηρεί την πρακτική εφαρµογή των κανόνων σε
κατ� ιδίαν χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, και ότι µία έκθεση επί του
θέµατος αυτού προς την Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών Οµίλων Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων θα
αποτελούσε παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου που επιβάλλεται στους επόπτες,
και συνεπώς η πρώτη πρόταση της τροπολογίας 18 δεν περιλαµβάνεται στην κοινή θέση.

Τµήµα 3 � Μέτρα για τη διευκόλυνση της συµπληρωµατικής εποπτείας (άρθρα 10 έως 17)

Το άρθρο 10 έχει τροποποιηθεί ελαφρά σε σύγκριση µε το άρθρο 7 της πρότασης της Επιτροπής.
Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι σηµαντικό να υπάρχει ένας και
µόνο συντονιστής για όλες τις περιπτώσεις. Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση θα ανέτρεπε τον
σκοπό της ύπαρξης συντονιστή. Οι άλλες διατάξεις της κοινής θέσης αρκούν για να εξασφαλίσουν
τον αναγκαίο συντονισµό µεταξύ των ενεχοµένων αρχών. Κατέστη επίσης σαφές ότι οι αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους όπου έχει την έδρα της η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία
χαρτοφυλακίου ενέχονται στον ορισµό του συντονιστή, και συνεπώς η τροπολογία 19 που πρότεινε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενσωµατώνεται στην κοινή θέση. Η διαδικασία γνωστοποίησης όσον
αφορά τον ορισµό του συντονιστή εκτίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Εφόσον η οδηγία θα
εφαρµόζεται και σε οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων που θα σταθούν στο µέλλον, η
παραποµπή στην τροπολογία 19 στην ηµεροµηνία µεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο δεν
έχει περιληφθεί στην κοινή θέση.

Σύµφωνα µε τις τροπολογίες 20, 21 και 22 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κοινή θέση
ορίζει ότι ο ορισµός του συντονιστή βασίζεται στα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 10,
παράγραφος 2, και όχι στη συµφωνία των αρχών, εφόσον αυτή η διαδικασία διευκολύνει τον
διορισµό του συντονιστή και δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Λόγω της µεγάλης ποικιλίας της
δοµής των χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, ενδέχεται σε ιδιαίτερες
περιπτώσεις να είναι απρόσφορη η αυστηρή εφαρµογή των κριτηρίων. Οι σχετικές αρµόδιες αρχές
µπορούν, κατόπιν διαβουλεύσεως µε τον χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, να
παρεκκλίνουν από τα κριτήρια και να ορίζουν ως συντονιστή διαφορετική αρχή (βλέπε άρθρο 10
παράγραφος 3 της κοινής θέσης).
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Το άρθρο 11 της κοινής θέσης αφορά τα καθήκοντα του συντονιστή. Εκτός από τα καθήκοντα που
αναφέρονται στο άρθρο 7 της πρότασης της Επιτροπής, η κοινή θέση προσθέτει στην παράγραφο 1,
σηµείο στ), µια γενική ρήτρα που αναφέρεται σε άλλα καθήκοντα, µέτρα και αποφάσεις που
ανατίθενται στον συντονιστή µε την οδηγία αυτή. Αυτό αντικατοπτρίζει την σφαιρική φύση του
λειτουργήµατος του συντονιστή ως αρχής υπεύθυνης για την συµπληρωµατική εποπτεία όπως
υπογραµµίζεται στην κοινή θέση. Επιπλέον διευκρινίζεται το ενδεχόµενο περιεχόµενο της
συµφωνίας συντονισµού.

Ενσωµατώνοντας το πνεύµα των τροπολογιών 23 και 25 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το άρθρο 11, παράγραφος 2 ενισχύει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2,
ορίζοντας ότι ο συντονιστής πρέπει, όταν χρειάζεται πληροφορίες που έχουν ήδη δοθεί σε άλλη
αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τους κλαδικούς κανόνες, να απευθύνεται σε αυτή την αρχή κατά το
δυνατόν, προκειµένου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις στην υποβολή στοιχείων προς τις διάφορες
αρχές που ενέχονται στην εποπτεία. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η µετατροπή αυτής της διάταξης σε
υποχρέωση χωρίς την δυνατότητα εξαιρέσεων θα δυσχεράνει ασκόπως το έργο του συντονιστή και
θα οδηγήσει σε ανεπιθύµητη ακαµψία, σε περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες απαιτούνται
επειγόντως και µπορούν να ληφθούν εύκολα από τον χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών
δραστηριοτήτων.

Στο άρθρο 12 ενσωµατώνεται η τροπολογία 42 και το πνεύµα της τροπολογίας 24 που πρότεινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ το Συµβούλιο συµφωνεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει καµία εξαίρεση
από την προϋπόθεση ανταλλαγής πληροφοριών, το Συµβούλιο θεωρεί ωστόσο ότι οι αρµόδιες
αρχές χρειάζεται να έχουν την εξουσία να δρουν ταχέως σε έκτακτες περιστάσεις, µερικές φορές
εντός ωρών. Σε τέτοιες περιπτώσεις προηγούµενη διαβούλευση µε άλλες αρχές ενδέχεται να θέσει
σε κίνδυνο την αποτελεσµατικότητα των αποφάσεων και συνεπώς το άρθρο 12, παράγραφος 2
ορίζει ότι σε τέτοιες περιστάσεις επιτρέπεται εκ των υστέρων πληροφόρηση χωρίς προηγούµενη
διαβούλευση.

Όσον αφορά το διαχειριστικό σώµα των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών χαρτοφυλακίου, το
Συµβούλιο συµφωνεί µε την πρόθεση της πρότασης της Επιτροπής, η οποία έγκειται στο να
απαιτείται από όλα τα πρόσωπα τα οποία λαµβάνουν εκ των πραγµάτων αποφάσεις σε
ρυθµιζόµενες οντότητες να έχουν εχέγγυα ήθους. Ωστόσο, το Συµβούλιο έχει επιλέξει, για την
προσθήκη αυτών των προϋποθέσεων στην οδηγία, διαφορετική νοµική προσέγγιση, την οποία
θεωρεί ακριβέστερη και διαφανέστερη. Η προσέγγιση αυτή συνίσταται στα εξής :
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− εισαγωγή νέου άρθρου 13 στην κοινή θέση για το διαχειριστικό σώµα των µικτών

χρηµατοοικονοµικών εταιρειών χαρτοφυλακίου, βάσει των απαιτήσεων εχεγγύων ήθους στις

τοµεακές οδηγίες,

− προσθήκη παρόµοιων διατάξεων στην οδηγία για τον συντονισµό του τραπεζικού τοµέα σε

ενοποιηµένη βάση (οδηγία 2000/12/ΕΚ) σχετικά µε τις εταιρείες χαρτοφυλακίου, καθώς και

στην οδηγία για τους ασφαλιστικούς οµίλους (οδηγία 98/78/ΕΚ) σχετικά µε το διαχειριστικό

σώµα των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών χαρτοφυλακίου και

− παράλειψη των διατάξεων της πρότασης της Επιτροπής, που κατόπιν τούτου πλεονάζουν. 5

Τα άρθρα 14 και 15 µένουν αµετάβλητα σε σύγκριση µε τα άρθρα 11 και 12 της πρότασης της

Επιτροπής εκτός από ελάσσονες διευκρινίσεις του κειµένου. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 15

έχει ευθυγραµµισθεί τώρα προς την αντίστοιχη διάταξη των κλαδικών οδηγιών (βλέπε παρακάτω).

Το Συµβούλιο επέλεξε να συγκεντρώσει όλες τις διατάξεις σχετικά µε τα εκτελεστικά µέτρα σε ένα

και µόνο άρθρο 16, αντί να επαναλαµβάνονται πανοµοιότυπες διατάξεις σε πολλά άρθρα,

προκειµένου να καταστεί το κείµενο διαφανέστερο. Το άρθρο 16 ακολουθεί την προσέγγιση των

αντιστοίχων διατάξεων της πρότασης της Επιτροπής, αλλά την συµπληρώνει µε µία διευκρίνιση

σχετικά µε τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες χαρτοφυλακίου. Καθίσταται σαφές ότι

εναπόκειται στα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη του άρθρου 17, παράγραφος 2, να καθορίζουν ποια

µέτρα, και σε ποια έκταση, µπορούν να λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές τους σε σχέση µε τις µικτές

χρηµατοοικονοµικές εταιρείες χαρτοφυλακίου εφόσον οι τελευταίες δεν καλύπτονται από κλαδικές

οδηγίες.

Το άρθρο 17 δεν µεταβάλλεται σε σύγκριση µε το άρθρο 13 της πρότασης της Επιτροπής.

                                                
5 Άρθρο 25, παράγραφος 2 που τροποποιεί το άρθρο 6, παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, άρθρο

18, παράγραφος 1 που τροποποιεί το άρθρο 8 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, άρθρο 19, παράγραφος 1 που
τροποποιεί το άρθρο 8 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ και άρθρο 23, παράγραφος 1 που τροποποιεί την
οδηγία 93/22/ΕΟΚ.
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Τµήµα 4 � Τρίτες χώρες (άρθρα 18 και 19)

Το άρθρο 18, παράγραφος 1 της κοινής θέσης ορίζει διαφορετική διαδικασία από εκείνη που

προτείνει η Επιτροπή για να ελέγχεται κατά πόσον οι ρυθµιζόµενες οντότητες µε µητρική

επιχείρηση τρίτης χώρας υπόκεινται σε ισοδύναµη εποπτεία. Η διάρθρωση της διαδικασίας

αποφάσεων ευθυγραµµίζεται προς τα άλλα άρθρα της οδηγίας όπου η αρχή που θα ήταν ο

συντονιστής εάν ίσχυαν τα κριτήρια της οδηγίας λαµβάνει την απόφαση µετά από διαβούλευση µε

τις λοιπές σχετικές αρµόδιες αρχές. Η Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών Οµίλων Ετερογενών

∆ραστηριοτήτων µπορεί να παρέχει γενικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το τι συνιστά

ισοδυναµία και ο «συντονιστής» πρέπει να ζητήσει τη γνώµη της πριν λάβει την απόφασή του. Η εν

λόγω επιτροπή δεν έχει εποπτική εξουσία και στην αιτιολογική παράγραφο 15 ορίζεται ότι η οδηγία

δεν απαιτεί από τις αρµόδιες αρχές να αποκαλύπτουν στην Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών Οµίλων

Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων πληροφορίες οι οποίες καλύπτονται από την υποχρέωση

εµπιστευτικότητας δυνάµει της παρούσας οδηγίας ή άλλων κλαδικών οδηγιών.

Στο άρθρο 18, παράγραφος 3 ενσωµατώνεται η τροπολογία 26 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, και ανατίθεται, σύµφωνα µε τα λοιπά άρθρα της οδηγίας, στον συντονιστή το

καθήκον να συµφωνεί για ενδεχόµενες εναλλακτικές µεθόδους, µετά από διαβούλευση µε τις άλλες

σχετικές αρµόδιες αρχές.

Το άρθρο 19 παραµένει αµετάβλητο σε σύγκριση µε το άρθρο 15 της πρότασης της Επιτροπής

εκτός από την προσθήκη της Επιτροπής Χρηµατοπιστωτικών Οµίλων Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων

στην παράγραφο 2.

Κεφάλαιο ΙΙΙ � Εξουσίες της Επιτροπής και διαδικασία επιτροπής

Στο άρθρο 20, παράγραφος 1 σχετικά µε τις εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή

ενσωµατώνονται οι τροπολογίες 28 και 29 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και

ανατίθεται επιπλέον στην Επιτροπή το έργο του συντονισµού των διατάξεων που θεσπίζονται

δυνάµει των άρθρων 7 και 8 και του Παραρτήµατος ΙΙ προκειµένου να ενθαρρυνθεί η οµοιόµορφη

εφαρµογή τους στην Κοινότητα. Η τροπολογία 27 δεν έχει ενσωµατωθεί λόγω του ότι υπάρχει ο

κίνδυνος να ερµηνευθεί κατά τρόπο που θα περιορίζει χωρίς λόγο το πεδίο εφαρµογής του άρθρου.
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Ως προς την ουσία, η τροπολογία 31 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενσωµατώνεται στο

άρθρο 18, παράγραφος 2 της κοινής θέσης. Η διατύπωση έχει τροποποιηθεί προκειµένου να µη

περιορισθεί η υποχρέωση διαβούλευσης της Επιτροπής και να αποφευχθεί το ότι παρέχονται

προνόµια σε ιδιωτικούς οργανισµούς µέσα σε µια νοµική πράξη της Κοινότητας.

Η διατύπωση του άρθρου 21 για την επιτροπή έχει τροποποιηθεί ελαφρά προκειµένου να

ευθυγραµµισθεί προς την πάγια νοµική διατύπωση τέτοιων διατάξεων, και η τροπολογία 30 που

πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την λεγόµενη «ρήτρα λήξης ισχύος» έχει

ενσωµατωθεί στην παράγραφο 4. Σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 1 της κοινής θέσης, στο

άρθρο 21 έχει προστεθεί νέα παράγραφος 5 που αφορά τις κατευθυντήριες γραµµές τις οποίες

µπορεί να παρέχει η επιτροπή για την ισοδύναµη εποπτεία, και η νέα παράγραφος 6 ορίζει,

σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8, ότι η επιτροπή πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά µε τις αρχές που

εφαρµόζουν τα κράτη µέλη όσον αφορά την συγκέντρωση κινδύνων και τις συναλλαγές εντός του

οµίλου προκειµένου να διευκολύνεται η συνεργασία µεταξύ κρατών µελών επί των θεµάτων

αυτών.

Η τροπολογία 3 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για µία νέα αιτιολογική παράγραφο

σχετικά µε τα εκτελεστικά µέτρα που θα εγκρίνει η Επιτροπή έχει ενσωµατωθεί στην αιτιολογική

παράγραφο 19. Το Συµβούλιο θεωρεί την τροπολογία 2 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

η οποία αναφέρεται στην συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που

αφορά την έκθεση της επιτροπής των σοφών σχετικά µε τον κανονισµό για τις ευρωπαϊκές αγορές

αξιών (επιτροπή Lamfalussy), δεν έχει θέση σ� αυτή την οδηγία, εφόσον η τελευταία αφορά την

συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων και δεν

έχει σχεδιασθεί σύµφωνα µε τις γραµµές που ορίζονται στην έκθεση της επιτροπής των σοφών.

Κεφάλαιο ΙV � Τροποποιήσεις υπαρχουσών οδηγιών

Εκτός από καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις, και τις τροπολογίες που αφορούν τα διαχειριστικά

σώµατα που εξηγούνται παραπάνω, οι τροπολογίες των ισχυουσών οδηγιών έχουν µεταβληθεί όσον

αφορά τα ακόλουθα σηµεία.
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α. Όσον αφορά τα απαιτούµενα ίδια κεφάλαια 6, το Συµβούλιο έχει τροποποιήσει την πρόταση
της Επιτροπής, ωθούµενο από τις ίδιες ανησυχίες όπως εκείνες που ενέπνευσαν τις
τροπολογίες 34, 44, 46 και 48 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή να
επιτευχθεί ισόρροπο καθεστώς για την εξάλειψη του διπλού υπολογισµού. Η επιλεγείσα λύση
διαφέρει σε µερικά σηµεία από την προτεινόµενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει
στόχο να αποφύγει την διάκριση µεταξύ χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών
δραστηριοτήτων και λοιπών χρηµατοπιστωτικών οµίλων µε ενδιαφέροντα και στους δύο
κλάδους (τραπεζικό/κινητών αξιών και ασφαλιστικό) που δεν θεωρούνται όµιλοι ετερογενών
δραστηριοτήτων. Παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να επιτρέπουν την εφαρµογή των
µεθόδων που εκτίθενται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας των οµίλων ετερογενών
δραστηριοτήτων σε κλαδικούς οµίλους όσον αφορά την συµµετοχή τους σε κεφάλαια σε
διαφορετικό χρηµατοοικονοµικό κλάδο. Ωστόσο, οι αφαιρέσεις που θεσπίζονται στις
κλαδικές οδηγίες δεν έχουν ευθυγραµµισθεί πλήρως ώστε να αποφευχθούν οι υπερβολικά
δραστικές αλλαγές του τρέχοντος καθεστώτος στον τραπεζικό τοµέα/τοµέα κινητών αξιών
και τον ασφαλιστικό τοµέα, πράγµα που δεν αποτελεί σκοπό της τρέχουσας οδηγίας.

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι αναγκαίο οι διατάξεις για
την κατάργηση του διπλού υπολογισµού να ευθυγραµµισθούν µε το νέο καθεστώς για την
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων που συζητείται την στιγµή αυτή στο πλαίσιο της επιτροπής
της Βασιλείας, το δε άρθρο 31, παράγραφος 2 της κοινής θέσης ενσωµατώνει την τελευταία
παράγραφο των τροπολογιών 48 και 34.

β. Οι οδηγίες για την ασφάλιση, οδηγία 92/49/ΕΟΚ και οδηγία 92/96/ΕΟΚ έχουν τροποποιηθεί
µε τα άρθρα 24, παράγραφος 2 και 25, παράγραφος 2 της κοινής θέσης, ώστε να επιτραπεί
στις αρµόδιες για την ασφάλιση αρχές να διαβιβάζουν πληροφορίες σε νοµισµατικούς
οργανισµούς, ανάλογα µε την κατάσταση στον τραπεζικό κλάδο και τον τοµέα των κινητών
αξιών.

γ. Η ουσία της τροπολογίας 35 που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει
ενσωµατωθεί στα άρθρα 28, παράγραφος 2 και 29, παράγραφος 10 της κοινής θέσης που
τροποποιούν το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας 98/78/ΕΚ και το άρθρο 56, παράγραφος
7 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ αντιστοίχως. Εποµένως το κείµενο ευθυγραµµίζεται προς το άρθρο
15 της οδηγίας για τους οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων.

                                                
6 Άρθρο 22, παράγραφος 2 για τροποποίηση του άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ,

άρθρο 23, παράγραφος 2 για τροποποίηση του άρθρου 18 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, άρθρο 28,
παράγραφος 6, για τροποποίηση του Παραρτήµατος Ι, παράγραφος 2 της οδηγίας 98/78/ΕΚ και άρθρο
29, παράγραφοι 4 και 5, για τροποποίηση του άρθρου 34, παράγραφος 2 και άρθρο 51, παράγραφος 3
της οδηγίας 2000/12/ΕΚ.
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δ. Το άρθρο 29, παράγραφος 11 της κοινής θέσης ευθυγραµµίζει το άρθρο 56α της οδηγίας για
τον συντονισµό του τραπεζικού τοµέα, οδηγίας 2000/12/ΕΚ, προς το άρθρο 18 της οδηγίας
για τους οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων όσον αφορά τους οµίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων τρίτων χωρών (βλέπε παραπάνω).

Κεφάλαιο V � Εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι, όταν ένας χρηµατοπιστωτικός όµιλος ασκεί δραστηριότητες διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να θεωρούνται δραστηριότητες του
κλάδου των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που πρέπει να περιληφθούν στην συνολική προληπτική
εποπτεία του οµίλου, µολονότι η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων καθ� εαυτήν δεν αποτελεί
χωριστό κλάδο του χρηµατοπιστωτικού τοµέα κατά τον ίδιο τρόπο όπως ο τραπεζικός και ο
ασφαλιστικός κλάδος. Η κοινή θέση περιλαµβάνει ένα νέο κεφάλαιο, το οποίο περιέχει ένα νέο
άρθρο 30 που αφορά τις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες ορίζονται στο
άρθρο 2, παράγραφος 5 ως εταιρείες διαχείρισης κατά την έννοια της οδηγίας για τους οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). Στο άρθρο 30 επαφίεται στα κράτη µέλη να
αποφασίζουν βάσει ποίων κλαδικών κανόνων (τραπεζικού τοµέα, ασφαλιστικού κλάδου ή κλάδου
επενδυτικών υπηρεσιών) οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται στην
ενοποιηµένη εποπτεία σε επίπεδο κλάδου ή στην συµπληρωµατική εποπτεία σε επίπεδο οµίλου
ετερογενών δραστηριοτήτων.

Κεφάλαιο VΙ � Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η εφαρµογή της οδηγίας επανεξετάζεται και ότι η οδηγία
ενηµερώνεται όταν χρειάζεται, η κοινή θέση εισάγει σε νέο άρθρο 31 υποχρέωση για την Επιτροπή
να υποβάλλει στην Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών Οµίλων Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων έκθεση
για τις πρακτικές των κρατών µελών, και, ενδεχοµένως, για την ανάγκη περαιτέρω εναρµόνισης,
όσον αφορά ορισµένες βασικές διατάξεις της οδηγίας.

Η µεταφορά της οδηγίας πρέπει να γίνει µέσα σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος
της οδηγίας, δηλαδή µέσα στην ελάχιστη περίοδο που απαιτούν µερικά κράτη µέλη σύµφωνα µε τις
συνταγµατικές διαδικασίες τους. Οι διατάξεις εφαρµόζονται στο πλαίσιο της εποπτείας των
λογαριασµών των εταιρικών χρήσεων που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 ή κατά τη
διάρκεια του εν λόγω ηµερολογιακού έτους. Όθεν η τροπολογία 36 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δεν περιλαµβάνεται.



9754/3/02 REV 3 ADD 1 XM/εµ,ξλ/ΧΚ 17
DG G I    EL

VΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι όλες οι τροπολογίες που έχουν επέλθει στην πρόταση της Επιτροπής

ευθυγραµµίζονται πλήρως προς τους στόχους της οδηγίας. Η κοινή θέση ενσωµατώνει ορισµένες

από τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ενώ άλλες τροπολογίες δεν

ενσωµατώνονται στην κοινή θέση µε την διατύπωση που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το

Συµβούλιο συµµερίζεται ευρέως τις ανησυχίες που βρίσκονται στη βάση αυτών των τροπολογιών

και τις έχει λάβει πλήρως υπόψιν. Το Συµβούλιο κρίνει ότι η κοινή θέση εξασφαλίζει ισορροπία

µεταξύ της ανάγκης να εισαχθεί συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οµίλων

ετερογενών δραστηριοτήτων και της ανάγκης να εξασφαλισθεί ότι η εποπτεία µπορεί να είναι

αποτελεσµατική και να ανταποκρίνεται στους επιθυµητούς στόχους, χωρίς να επιβάλλει ένα

άκαµπτο και άτεγκτο καθεστώς στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο.

____________





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12/9/2002 δια της γραπτής διαδικασίας εν όψει
της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για
την τροποποίηση των οδηγιών 72/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ
και 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [2001/0095 (COD)]

∆ήλωση του Συµβουλίου

«Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις αρχές που πρέπει να διέπουν την εποπτεία των

επιχειρησιακών κινδύνων των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων, ιδίως αυτών που απορρέουν από την

ανάθεση δραστηριοτήτων σε άλλες επιχειρήσεις, και να υποβάλει κατάλληλες νοµοθετικές προτάσεις για το

θέµα αυτό που να καλύπτουν όλες τις χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται σε προληπτική

εποπτεία.»

Kοινή δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής

«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ότι τα κοινοτικά µέτρα για την αποφυγή του διπλού υπολογισµού

των ιδίων κεφαλαίων µπορούν να εναρµονιστούν περαιτέρω προκειµένου να εξισωθούν περισσότερο οι όροι

λειτουργίας του τραπεζικού τοµέα και του ασφαλιστικού τοµέα. ∆εδοµένου ότι το θέµα αυτό βρίσκεται υπό

συζήτηση σε διεθνές επίπεδο, καλό θα ήταν να αναµείνουµε το αποτέλεσµα αυτών των συζητήσεων προτού

ληφθούν οποιαδήποτε µέτρα περαιτέρω εναρµόνισης στην ΕΕ.»

∆ήλωση του Συµβουλίου

«Το Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι η ρήτρα που προστίθεται στο άρθρο 21 της προκείµενης οδηγίας και

τάσσει χρονικό όριο για την εφαρµογή της διαδικασίας επιτροπής δεν δηµιουργεί προηγούµενο.»





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 20.9.2002
SEC(2002) 995τελικό

2001/0095 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

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

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη συµπληρωµατική εποπτεία

των πιστωτικών ιδρυµάτων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των
επιχειρήσεων επενδύσεων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους

ετερογενών δραστηριοτήτων και την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ,
79/267/EΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/EΟΚ και 93/22/EΟΚ του Συµβουλίου
και των οδηγιών 98/78/EΚ και 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου
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2001/0095 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

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

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου όσον αφορά τη συµπληρωµατική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων,

των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων επενδύσεων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και την τροποποίηση των
οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 79/267/EΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/EΟΚ και 93/22/EΟΚ

του Συµβουλίου και των οδηγιών 98/78/EΚ και 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο l
(έγγραφο COM(2001) 213τελικό – 2001/0095(COD))1:

24Απριλίου 2001

Ηµεροµηνία έκδοσης γνώµης της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής 2:

17Οκτωβρίου 2001

Ηµεροµηνία έκδοσης γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε
πρώτη ανάγνωση3:

14Μαρτίου 2002

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης
4: 12Σεπτεµβρίου 2002

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η επιτάχυνση του ρυθµού διεθνοποίησης και συγκέντρωσης στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα,
καθώς και η προοδευτική εξάλειψη των συνόρων µεταξύ των διαφόρων επιµέρους
χρηµατοπιστωτικών τοµέων, οδήγησαν στην δηµιουργία διαφόρων διατοµεακών

χρηµατοπιστωτικών οµίλων που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό, ασφαλιστικό τοµέα και
στον τοµέα των κινητών αξιών ("χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων -
ΧΟΕ∆"). Οι εν λόγω χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι κατέχουν σηµαντική θέση σε ορισµένα
κράτη µέλη, ενώ µερικοί από τους µεγαλύτερους επιχειρηµατικούς φορείς που

δραστηριοποιούνται στις χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι ΧΟΕ∆. Αυτό εξηγεί το γιατί
ορισµένα κράτη µέλη άρχισαν να θεσπίζουν νοµοθεσία και να λαµβάνουν άλλα εποπτικά

µέτρα σε εθνικό επίπεδο.

1
ΕΕ 213E-31/7/2001σ.227.

2
ΕΕ C36-8/2/2002σ.1.

3
Έκθεση A5-0060/2002.

4 9754/3/02 Rev.3
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Αντίθετα, η ευρωπαϊκή νοµοθεσία καθυστέρησε να ανταποκριθεί σε αυτή την εξέλιξη της
αγοράς. Σήµερα, το κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο για την εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων αφορά κυρίως τους "οµοιογενείς" οµίλους χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
(τραπεζικοί όµιλοι, ασφαλιστικοί όµιλοι ή επιχειρήσεις επενδύσεων). Αντίθετα δεν υπάρχει
πλήρης δέσµη κανόνων για τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων,
δηλαδή για εκείνους που απαρτίζονται από ιδρύµατα τα οποία ανήκουν σε διαφορετικούς

επιµέρους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς. ∆εν υφίσταται εποµένως κατάλληλη νοµοθεσία για
τους οµίλους αυτού του είδους, και για το λόγο αυτό το σχέδιο δράσης για τις

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες θέτει µεταξύ των προτεραιοτήτων του την έκδοση νοµοθεσίας
για την εποπτεία των οµίλων αυτών.

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής αποβλέπει στο να καλύψει το µείζον αυτό κενό της
χρηµατοπιστωτικής νοµοθεσίας θεσπίζοντας καθεστώς συµπληρωµατικής εποπτείας των

χρηµατοπιστωτικών οµίλων, το οποίο συµπληρώνει τις υφιστάµενες τοµεακές διατάξεις που
εφαρµόζονται στα πιστωτικά ιδρύµατα, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις
επενδύσεων. Θα συµβάλει στη σταθερότητα των ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών αγορών
και θα ανταποκριθεί στις ανησυχίες και τους προβληµατισµούς για τους συστηµικούς

κινδύνους. Έτσι, µε την οδηγία αυτή θα εφαρµοστούν επίσης οι συστάσεις του κοινού
φόρουµ του G-10για την εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οµίλων.

Οι κυριότεροι στόχοι αυτής της οδηγίας είναι οι ακόλουθοι:

− να διασφαλισθεί ότι οι ΧΟΕ∆ διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια. Ιδιαίτερα, µε τους
προτεινόµενους κανόνες θα αποκλεισθεί το ενδεχόµενο διπλού υπολογισµού των ιδίων

κεφαλαίων και, µε τον τρόπο αυτό, της ταυτόχρονης χρησιµοποίησής τους για την κάλυψη
κινδύνων σε διαφορετικές οντότητες του ιδίου ΧΟΕ∆ ("πολλαπλός υπολογισµός των ιδίων
κεφαλαίων"). Επίσης, µε την πρόταση, µια µητρική επιχείρηση δεν θα δύναται πλέον να
πραγµατοποιεί δανειοληψίες για να χρηµατοδοτεί το κεφάλαιο των θυγατρικών της

("υπερβολική µόχλευση")·

− να εισαχθούν µέθοδοι υπολογισµού της συνολικής φερεγγυότητας ενός ΧΟΕ∆·

− να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα των συναλλαγών εντός του οµίλου καθώς και το ζήτηµα της
συγκέντρωσης των κινδύνων·

− να καθορισθούν οι απαιτήσεις εντιµότητας και ικανότητας τις οποίες πρέπει να

ικανοποιούν τα διευθυντικά στελέχη στο επίπεδο του ΧΟΕ∆·

− να διασφαλισθεί η θέσπιση κατάλληλων µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου και
διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΧΟΕ∆·

− να υποχρεωθούν τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν για τη θέσπιση αρχής επιφορτισµένης µε
την εποπτεία της δραστηριότητας κάθε οµίλου και το συντονισµό της δράσης όλων των

αρχών που συµµετέχουν στην εποπτεία των διαφόρων µερών του οµίλου

− να ληφθούν ελάχιστα µέτρα για την άρση των µη απαραίτητων διαφορών µεταξύ της
νοµοθεσίας που διέπει τους οµοιογενείς χρηµατοπιστωτικούς οµίλους και εκείνης που

εφαρµόζεται στους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων,
προκειµένου να διασφαλισθεί η ελάχιστη ισότητα µεταχείρισης των δύο αυτών

κατηγοριών οµίλων.
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3- ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1Γενικές παρατηρήσεις

Η σουηδική, η βελγική και η ισπανική προεδρία περιέλαβαν µεταξύ των προτεραιοτήτων
τους την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για τη συµπληρωµατική εποπτεία των πιστωτικών

ιδρυµάτων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων επενδύσεων που
αποτελούν τµήµα χρηµατοπιστωτικού οµίλου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης
(Μάρτιος 2002)ζήτησε από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδώσουν την
οδηγία το συντοµότερο δυνατό εντός του 2002.Το Συµβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση στις
12Σεπτεµβρίου 2002.Η Επιτροπή δύναται να αποδεχθεί την κοινή θέση.

3.2Παρατηρήσεις σχετικές µε τις διάφορες διατάξεις

Όσον αφορά τον ορισµό του "οµίλου" που περιέχεται στο άρθρο 2, παράγραφοι 11 και12 της
πρότασης οδηγίας της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο προτείνει όπως ο ορισµός αυτός αφορά
µόνο τις µητρικές/θυγατρικές εταιρίες και τις συµµετοχές, αντί της πολύ ευρείας έννοιας των
"στενών δεσµών" που προτείνει η Επιτροπή (τροπολογίες 4 και 5). Το άρθρο 2 παράγραφος
12 της κοινής θέσης λαµβάνει υπόψη τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, πλην ενός σηµείου:
όπως και στην πρόταση της Επιτροπής, τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο του Συµβουλίου,
εκτιµούν ότι η έννοια του οµίλου πρέπει να περιλαµβάνει τις σχέσεις κατά την έννοια του
άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/EΟΚ ("οριζόντιες διαρθρώσεις"), των οποίων η
συµπερίληψη δεν θα πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών αρχών. ∆ύο είναι
οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της άποψης αυτής. Τέτοιου είδους διαρθρώσεις υφίστανται
στην αγορά και εποµένως υπάρχει ανάγκη να αντιµετωπισθούν από προληπτική άποψη, ενώ
η υιοθέτηση κοινής θέσης είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η σύγκλιση των εποπτικών

πρακτικών καθώς και οι ισότιµοι όροι ανταγωνισµού εντός της ΕΕ. Εποµένως, η κοινή θέση
δεν περιλαµβάνει τις τροπολογίες 11 και 12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τις οποίες
προτείνεται να διαγραφεί από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της πρότασης οδηγίας
της Επιτροπής οποιαδήποτε αναφορά στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/EΟΚ
και να περιληφθεί η αναφορά αυτή στο άρθρο 4 παράγραφος 4 το οποίο αφορά το περιθώριο
εκτίµησης που διαθέτουν οι αρµόδιες αρχές (άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και άρθρο 5
παράγραφος 4 της κοινής θέσης αντιστοίχως). Η Επιτροπή εκτιµά ότι ο ορισµός της έννοιας
του "οµίλου" που περιλαµβάνεται στην κοινή θέση αποτελεί µια καλή συµβιβαστική λύση
µεταξύ της πρότασης της Επιτροπής και των τροπολογιών του Κοινοβουλίου.

Παρότι στην κοινή θέση ο ορισµός της έννοιας του οµίλου δεν βασίζεται πλέον στην ύπαρξη

"στενών δεσµών", η έννοια αυτή εξακολουθεί να χρησιµοποιείται - αλλά µόνο προς το σκοπό
αυτό - για τον καθορισµό της έννοιας των "συναλλαγών στο εσωτερικό του οµίλου" (άρθρο
2, παράγραφος 18 της οδηγίας). Αυτό είναι σύµφωνο µε τους στόχους της εποπτείας των
συναλλαγών στο εσωτερικό του οµίλου, δηλαδή τον προσδιορισµό όλων των οντοτήτων ενός
χρηµατοπιστωτικού οµίλου των οποίων οι δραστηριότητες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
κατά την εκτίµηση του ενδεχοµένου µετακύλησης του κινδύνου στο εσωτερικό του ΧΟΕ∆

καθώς και της επίπτωσής του κινδύνου αυτού στην χρηµατοοικονοµική θέση των
ρυθµιζόµενων οντοτήτων του εν λόγω οµίλου.

Για να προσδιοριστεί εάν ένας όµιλος συνιστά ΧΟΕ∆ που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας, το άρθρο 2 παράγραφος 13 της πρότασης της Επιτροπής, σε συνδυασµό µε το άρθρο
3, παρέχει µικροοικονοµικά κριτήρια που επιτρέπουν να εκτιµηθεί εάν ένας όµιλος ανήκει
στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα γενικά και σε διάφορους επιµέρους τοµείς ειδικότερα.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής, η έλλειψη
αξιόπιστων στοιχείων για το θέµα αυτό παρακίνησε τις υπηρεσίες της Επιτροπής στο να
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πραγµατοποιήσουν µία εργασία καταγραφής (τόπος εγκατάστασης και είδος) των ΧΟΕ∆
στην ΕΕ. Από την σχετική εργασία προέκυψε το συµπέρασµα ότι επιβάλλεται να

αποσαφηνισθεί περαιτέρω η έννοια αυτή. Τα κράτη µέλη συζήτησαν επί µακρόν το ζήτηµα
αυτό στο πλαίσιο της οµάδας εργασίας του Συµβουλίου. Η κοινή θέση που προέκυψε

επιφέρει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στον προτεινόµενο ορισµό: (α) καθορισµός
χαµηλότερου ορίου (40%)βάσει του οποίου θα προσδιορίζεται εάν ένας όµιλος είναι κυρίως
χρηµατοπιστωτικός ή όχι (σύµφωνα µε την τροπολογία αριθ. 7 του Κοινοβουλίου· άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής θέσης)· (β) στο άρθρο 3 παράγραφος 3 υπάγονται ΧΟΕ∆ µε

σηµαντικές διατοµεακές δραστηριότητες σε απόλυτη αξία (σύµφωνα µε τους στόχους της
τροπολογίας αριθ. 50 του Κοινοβουλίου· άρθρο 3 παράγραφος 3 της κοινής θέσης)· (γ) βάσει
του άρθρου 3 παράγραφος 3, δίδεται στις αρχές η δυνατότητα να αποκλείουν από το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας κάθε ΧΟΕ∆ του οποίου ο µικρότερος τοµέας δραστηριότητας ή το

µερίδιο αγοράς σε κράτος µέλος είναι περιορισµένου µεγέθους (σύµφωνα µε τους στόχους
της τροπολογίας αριθ. 6 του Κοινοβουλίου· άρθρο 3 παράγραφος 3 της κοινής θέσης)· (δ) για
τη διαπίστωση της ύπαρξης σηµαντικών διατοµεακών δραστηριοτήτων, δίδεται η δυνατότητα
εφαρµογής περιόδου υπολογισµού τριών ετών (σύµφωνα µε τους στόχους της τροπολογίας
αριθ. 8 του Κοινοβουλίου· άρθρο 3 παράγραφος 4 της κοινής θέσης).

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι όσον αφορά τον ορισµό των ΧΟΕ∆, η κοινή θέση
τηρεί πλήρως τον στόχο τη πρότασης της Επιτροπής για κάλυψη όλων των ΧΟΕ∆ µε
σηµαντικές διατοµεακές χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες. Εξάλλου, η Επιτροπή θεωρεί
ότι η κοινή θέση αντικατοπτρίζει την ουσία των τροπολογιών αριθ. 6 έως 10 και αριθ. 50 του
Κοινοβουλίου, και ότι από την άποψη αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους που το
Κοινοβούλιο επιδίωκε µε τις τροπολογίες αυτές.

Η τροπολογία αριθ. 10 του Κοινοβουλίου, η οποία αποσκοπεί στον περιορισµό των

περιθωρίων διακριτικής ευχέρειας των αρµόδιων αρχών, λήφθηκε εν µέρει υπόψη στην κοινή
θέση. Όπως προβλέπει και η τροπολογία αυτή, το άρθρο 3 παράγραφος 6 της κοινής θέσης
περιορίζει την δυνατότητα των αρµόδιων αρχών να µειώνουν τα όρια για τον καθορισµό ενός
ΧΟΕ∆. Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 3 παράγραφος 5 της κοινής θέσης εξακολουθεί να
είναι σύµφωνο µε την πρόταση της Επιτροπής για χορήγηση περιθωρίων διακριτικής
ευχέρειας στις αρµόδιες αρχές όσον αφορά την επιλογή εναλλακτικών παραµέτρων για τον

προσδιορισµό ενός ΧΟΕ∆. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι για οµίλους για τους οποίους οι
καθοριζόµενες στο άρθρο 3 σηµεία 1 και 2 παράµετροι δεν είναι οι ενδεδειγµένες, πρέπει να
υπάρχει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δυνατότητα εφαρµογής ενός ή δύο σαφώς
καθορισµένων εναλλακτικών παραµέτρων εφόσον αυτές είναι πιο ενδεδειγµένες για τον υπό

εξέταση συγκεκριµένο όµιλο. Η Επιτροπή εκτιµά ότι πρόσφατες εξελίξεις στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα µιας τέτοιας διάταξης (π.χ.
όσον αφορά την σηµασία των συναλλαγών εκτός ισολογισµού για ορισµένους οµίλους).

Σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια (άρθρο 5 και παράρτηµα I της πρότασης της Επιτροπής·
άρθρο 6 παράρτηµα I της κοινής θέσης), η κοινή θέση ευθυγραµµίζεται µε την τροπολογία
αριθ. 17 του Κοινοβουλίου εισάγοντας διευκρίνιση για τα συνεταιριστικά ή αµοιβαία

σχήµατα, καθώς και τις τροπολογίες αριθ. 39 και 58 µε τις οποίες µέρος του κειµένου του
παραρτήµατος Ι µεταφέρεται στο σώµα της οδηγίας. Το Συµβούλιο, παρότι συµφωνεί µε την
ουσία της τροπολογίας αριθ. 17,θεωρεί ότι για νοµοθετικούς λόγους είναι πιο ενδεδειγµένο η
υπαγωγή της προτεινόµενης τροπολογίας να γίνει στο άρθρο 5 παράγραφος 4 το οποίο αφορά
το πεδίο εφαρµογής, καθώς η τροπολογία αυτή διευκρινίζει το πεδίο εφαρµογής της

συµπληρωµατικής εποπτείας.
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Επιπλέον, η κοινή θέση περιλαµβάνει µια αλλαγή διατύπωσης η οποία αποσκοπεί στο να
αποσαφηνίσει το κείµενο του παραρτήµατος I παράγραφος 1 σηµείο 2 στοιχείο (ii). Υπήρχε
το ενδεχόµενο το αρχικό κείµενο να προκαλέσει ορισµένες αµφιβολίες (ιδίως σε ορισµένες
γλώσσες). Το Κοινοβούλιο επεσήµανε επίσης τον κίνδυνο αυτό και πρότεινε την τροπολογία
αριθ. 16. Η κοινή θέση ορίζει πλέον κατά τρόπο σαφή, σύµφωνα και µε τους στόχους της
Επιτροπής, ότι οι τοµεακοί κίνδυνοι πρέπει να καλύπτονται από τοµεακά κεφάλαια σύµφωνα
µε τους τοµεακούς κανόνες και ότι τυχόν πρόσθετες ελλείψεις στο επίπεδο του οµίλου πρέπει
να καλύπτονται από διατοµεακά κεφάλαια. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο προτείνει τη µεταφορά
του κειµένου αυτού στο σώµα της οδηγίας (τροπολογίες αριθ. 16 και 37). Παρότι η κοινή
θέση δεν λαµβάνει υπόψη την τελευταία αυτή πρόταση, η Επιτροπή θεωρεί ότι, µε την
αποδοχή των τροπολογιών αριθ. 3, 28, 29και 30,η κοινή θέση ανταποκρίνεται ωστόσο στους
βασικούς στόχους του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά την επιλογή των µεθόδων για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων
ενός οµίλου, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα I, η κοινή θέση δεν καλύπτει πλήρως την
επιθυµία του Κοινοβουλίου για παροχή πλήρους ελευθερίας όσον αφορά την επιλογή µιας
από τις µεθόδους αυτές, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της επιλογής αυτής από την
εποπτική αρχή (τροπολογία αριθ. 52).Το Συµβούλιο θεωρεί ότι όταν επικεφαλής εταιρία ενός
οµίλου είναι µια ρυθµιζόµενη οντότητα, τα κράτη µέλη πρέπει να είναι σε θέση να

απαιτήσουν όπως ο υπολογισµός πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε συγκεκριµένη µέθοδο,
ιδιαίτερα όταν οι τοµεακοί κανόνες σχετικά µε την εποπτεία σε επίπεδο οµίλου των

ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων στο εν λόγω κράτος µέλος προβλέπουν ιδιαίτερη µέθοδο και
δεδοµένου ότι όλες οι µέθοδοι δεν είναι ισοδύναµες σε όλες τις περιστάσεις (το παράρτηµα I
της οδηγίας προβλέπει ρητώς την περίπτωση αυτή). Ωστόσο, εάν επικεφαλής ενός οµίλου δεν
είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση, το παράρτηµα Ι προβλέπει ότι τα κράτη µέλη επιτρέπουν
κατ'αρχήν την εφαρµογή οποιασδήποτε από αυτές τις µεθόδους.

Οι διατάξεις της κοινής θέσης οι οποίες αφορούν την συγκέντρωση κινδύνων και τις

συναλλαγές στο εσωτερικό του οµίλου παρουσιάζονται µε τρόπο διαφορετικό από εκείνο που
πρότεινε η Επιτροπή. Ειδικότερα, το άρθρο 6 της πρότασης της Επιτροπής χωρίστηκε σε ένα
νέο άρθρο 7 για την συγκέντρωση των κινδύνων και σε ένα νέο άρθρο 8 για τις συναλλαγές
στο εσωτερικό του οµίλου. Ωστόσο, η κοινή θέση δεν αφίστανται από την ουσία της
πρότασης της Επιτροπής.

Η κοινή θέση ενσωµατώνει επίσης την ουσία της τροπολογίας αριθ. 18 του Κοινοβουλίου,
ζητώντας από την Επιτροπή να εκτιµήσει και να υποβάλει έκθεση για την καταλληλότητα
των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τη συγκέντρωση των κινδύνων και τις συναλλαγές στο

εσωτερικό του οµίλου, και απαιτώντας από την Επιτροπή να υποβάλει, εφόσον κριθεί
απαραίτητο, σχετικές νοµοθετικές προτάσεις (για νοµοθετικούς λόγους όλες οι διατάξεις για
την µελλοντική υποβολή εκθέσεων εκ µέρους της Επιτροπής οµαδοποιήθηκαν σε ένα νέο
άρθρο 31). Η κοινή θέση δεν ενσωµατώνει πλήρως την πρόταση του Κοινοβουλίου για

επιβολή υποχρέωσης στο συντονιστή να υποβάλει τακτικά έκθεση αξιολόγησης στην
Επιτροπή χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων σχετικά µε την

συµµόρφωση των ΧΟΕ∆ µε τους κανόνες για την συγκέντρωση των κινδύνων και τις
συναλλαγές στο εσωτερικό του οµίλου, καθότι µια τέτοια υποχρέωση θα ήταν αντίθετη µε τις
υποχρεώσεις των εποπτικών αρχών περί εµπιστευτικότητας των ευρωπαϊκών στοιχείων. Για
λόγους σαφήνειας, η κοινή θέση προβλέπει την προσθήκη σηµείου του αιτιολογικού µε το
οποίο θα υπενθυµίζεται η ύπαρξη των απαιτήσεων εµπιστευτικότητας εκ µέρους των

εποπτικών αρχών.
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Τα άρθρα 5 και 6 της πρότασης της Επιτροπής περιέχουν διατάξεις για τους µηχανισµούς
εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων. Η κοινή θέση

οµαδοποίησε αυτές τις διατάξεις σε ένα νέο κόµµα ξεχωριστό άρθρο 9. Το κείµενο
περιγράφει λεπτοµερώς τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι απαιτήσεις αυτές, σύµφωνα
και µε τις προσφάτως δηµοσιευθείσες διεθνείς συστάσεις (όσον αφορά, π.χ., τον εσωτερικό
έλεγχο των τραπεζών και τη σχέση των εποπτικών αρχών µε τους ελεγκτές, Επιτροπή της
Βασιλείας, Αύγουστος 2001).

Όσον αφορά τη διαδικασία για τον ορισµό συντονιστή, η κοινή θέση αντιστρέφει, σε σχέση
µε την πρόταση της Επιτροπής, την σειρά των σταδίων της διαδικασίας λήψης απόφασης
(άρθρο 7 της πρότασης της Επιτροπής· άρθρο 10 της κοινής θέσης). Η κοινή θέση προβλέπει
κατ'αρχάς τον αυτόµατο ορισµό συντονιστή βάσει των κριτηρίων που προτείνει η Επιτροπή,
και επιτρέπει στη συνέχεια στις αρµόδιες αρχές να παρεκκλίνουν κατόπιν κοινής συµφωνίας

από την εν λόγω αρχή αυτόµατου ορισµού, µετά από διαβούλευση µε τον ΧΟΕ∆. Εξάλλου, η
κοινή θέση προβλέπει τον ορισµό ενιαίου συντονιστή, καθώς και την κοινοποίηση του
ορισµού αυτού στον ΧΟΕ∆ (άρθρο 4 παράγραφος 2 της κοινής θέσης). Για όλα αυτά τα
ζητήµατα, η κοινή θέση είναι πλήρως σύµφωνη µε τις τροπολογίες αριθ. 19, 20, 21και 22 του
Κοινοβουλίου.

Μια νέα διάταξη στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της κοινής θέσης ορίζει σαφώς ότι για τη λήψη
πληροφοριακών στοιχείων που έχουν ήδη διαβιβασθεί σε άλλη εποπτική αρχή, ο συντονιστής
οφείλει να αποταθεί στην τελευταία ώστε να αποτραπούν οι επικαλύψεις στο επίπεδο της

υποβολής στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, η κοινή θέση ενισχύει και συµπληρώνει την
απαίτηση του άρθρου 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της πρότασης της Επιτροπής, και
συµβαδίζει µε τους στόχους των τροπολογιών αριθ. 23 και 25 του Κοινοβουλίου. Σύµφωνα
µε την κοινή θέση, η υποβολή στοιχείων δεν αποτελεί ρητή υποχρέωση του συντονιστή,
δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη στο Συµβούλιο θεωρούν ότι δεν πρόκειται για υποχρέωση αυτή
καθεαυτή και ότι οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων στα περισσότερα κράτη µέλη δεν

εµπίπτουν στην "αποκλειστική" ευθύνη των εποπτικών αρχών. Συνολικά ωστόσο, η Επιτροπή
θεωρεί ότι η κοινή θέση ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους των τροπολογιών αριθ. 23
και 25 του Κοινοβουλίου.

Το άρθρο 12 της κοινής θέσης για την συνεργασία απαλείφει µια διευκρίνιση για τις

στρατηγικές ενός ΧΟΕ∆, η οποία περιλαµβανόταν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής,
ενσωµατώνοντας έτσι την τροπολογία αριθ. 42 του Κοινοβουλίου. Η κοινή θέση είναι επίσης
σύµφωνη µε το πνεύµα της τροπολογίας αριθ. 24, δεδοµένου ότι καταργείται η δυνατότητα
των εποπτικών αρχών να µην προβούν σε ανταλλαγή πληροφοριών ενώ η δυνατότητα µη

πραγµατοποίησης διαβούλευσης, παρότι δεν εξαλείφθηκε πλήρως, περιορίζεται σε πολύ
συγκεκριµένες εξαιρετικές περιστάσεις.

Το άρθρο 18 της κοινής θέσης αφορά τους ΧΟΕ∆ που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, και των
οποίων η µητρική επιχείρηση βρίσκεται εκτός της Κοινότητας. Το άρθρο 18 παράγραφος 1
της κοινής θέσης διαφοροποιείται από τα οριζόµενα στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της
πρότασης της Επιτροπής καθότι αντικαθιστά τις διαδικασίες κοινοποίησης και διατύπωσης

αντίρρησης κατά απόφασης συντονιστή για την ισοδυναµία του καθεστώτος τρίτης χώρας
από υποχρεωτική διαδικασία διαβούλευσης που υποχρεώνει το συντονιστή να λάβει υπόψη
τις υποδείξεις της Επιτροπής των ΧΟΕ∆. Επιπλέον, το άρθρο 18 παράγραφος 3 της κοινής
θέσης προβλέπει ότι στην περίπτωση έλλειψης ισοδυναµίας, τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις
αρµόδιες αρχές τους να χρησιµοποιήσουν εναλλακτικές µεθόδους προκειµένου να

διασφαλισθεί η κατάλληλη εποπτεία των οµίλων αυτών. Με τον τρόπο αυτό, το άρθρο 18
παράγραφος 3 της κοινής θέσης ευθυγραµµίζεται µε την τροπολογία αριθ. 26 του
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Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση, η οποία θα παράγει αποτελέσµατα
παρεµφερή µε τα επιδιωκόµενα στην αρχική πρόταση.

Το άρθρο 20 της κοινής θέσης αφορά τις εξουσίες που παρέχονται στην Επιτροπή σύµφωνα
µε την διαδικασία επιτροπολογίας του άρθρου 21 (άρθρα 16 και 17 της πρότασης της

Επιτροπής). Η κοινή θέση ενσωµατώνει τις τροπολογίες αριθ. 28 και 29 του Κοινοβουλίου
χρησιµοποιώντας µια ελαφρώς διαφορετική διατύπωση σε σύγκριση µε την πρόταση της

Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά, η κοινή θέση δεν ενσωµατώνει αλλαγή στη διατύπωση που
πρότεινε το Κοινοβούλιο για την τροπολογία αριθ. 27,και αυτό για νοµοθετικούς λόγους (για
να αποφευχθεί η κατά λέξη επανάληψη και δεδοµένου ότι η οδηγία αυτή καθεαυτή δεν
απαιτεί τη λήψη µέτρων εφαρµογής). Επιπλέον, η κοινή θέση συµπληρώνει την πρόταση της
Επιτροπής αυξάνοντας τις αρµοδιότητες µε σκοπό να βελτιωθεί η σύγκλιση της εποπτείας
όσον αφορά τη συγκέντρωση των κινδύνων και τις συναλλαγές στο εσωτερικό του οµίλου.
Τέλος, σύµφωνα µε την κοινή θέση, η Επιτροπή υποχρεούται να διαβουλευθεί µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη και να ενηµερώσει το κοινό πριν από την υποβολή των νοµοθετικών της

σχεδίων. Για το τελευταίο αυτό σηµείο, η κοινή θέση είναι σύµφωνη µε τους στόχους της
τροπολογίας αριθ. 31 του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά το άρθρο 17 της πρότασης της Επιτροπής σχετικά µε την διαδικασία
επιτροπολογίας (άρθρο 21 της κοινής θέσης), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να
διευκρινισθεί περαιτέρω η πρόταση της Επιτροπής µε την εισαγωγή δύο νέων σηµείων στο
αιτιολογικό. Η τροπολογία αριθ. 3 του Κοινοβουλίου αφορά την εισαγωγή νέου σηµείου του
αιτιολογικού µε αριθµό 14α· η τροπολογία αυτή λαµβάνεται υπόψη στην κοινή θέση. Από
την άλλη πλευρά, δεν λήφθηκε υπόψη η τροπολογία αριθ. 2 µε την οποία το Κοινοβούλιο
ζητούσε να περιληφθεί επίσης σηµείο στο αιτιολογικό που να αναφέρεται σαφώς στο
ψήφισµα ‘Lamfalussy’ του Κοινοβουλίου για την εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Κατά την άποψη του Συµβουλίου η εισαγωγή ενός τέτοιου
σηµείου του αιτιολογικού θα ήταν περιττή και θα µπορούσε να οδηγήσει σε παρανοήσεις

δεδοµένου ότι η οδηγία για τους ΧΟΕ∆ προβλέπει "κλασσική" διαδικασία επιτροπολογίας.
Τέλος, η κοινή θέση ενσωµατώνει επίσης την τροπολογία αριθ. 30 του Κοινοβουλίου

προτείνοντας την εισαγωγή νέας διάταξης σύµφωνα µε την οποία η σχετική διαδικασία θα
πάψει να εφαρµόζεται µετά από τέσσερα έτη, µε την επιφύλαξη πιθανής ανανέωσης (για
νοµοθετικούς λόγους το Συµβούλιο προτιµά την τροποποίηση του άρθρου για την διαδικασία
επιτροπολογίας (άρθρο 21 παράγραφος 4 της κοινής θέσης) αντί της τροποποίησης του
άρθρου για τις εξουσίες της Επιτροπής). Συνολικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανησυχίες του
Κοινοβουλίου σχετικά µε το νοµοθετικό του ρόλο λαµβάνονται αρκούντως υπόψη µέσω της

ενσωµάτωσης των τροπολογιών του αριθ. 3 και 30.

Τα άρθρα 22 παράγραφος 2, 23 παράγραφος 2 και 29 παράγραφος 4 της κοινής θέσης, τα
οποία τροποποιούν τους τοµεακούς κανονισµούς για τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, αφορούν την κατάργηση του
πολλαπλού υπολογισµού των κεφαλαίων στο πλαίσιο ενός οµίλου. Η κοινή θέση
αντικατοπτρίζει τη συµβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε στο Συµβούλιο µεταξύ των κρατών

µελών που επιθυµούν µια πιο αυστηρή και εναρµονισµένη προσέγγιση σε όλους τους
χρηµατοπιστωτικούς τοµείς σε σχέση µε εκείνη που προτείνει η Επιτροπή, και εκείνων των
κρατών µελών τα οποία επιθυµούν µια λιγότερο αυστηρή προσέγγιση. Η εν λόγω

συµβιβαστική λύση διαφοροποιείται από ορισµένες τεχνικές και όρια για την αφαίρεση όπως
προτείνει η Επιτροπή, αλλά τηρεί ωστόσο πλήρως τους στόχους της τελευταίας (άρθρο 18
παράγραφος 3, άρθρο 19 παράγραφος 3 και άρθρο 25 παράγραφος 5 της πρότασης της
Επιτροπής). Γενικά, σε σύγκριση µε την πρόταση της Επιτροπής ορισµένα όρια που

εφαρµόζονται στον ασφαλιστικό τοµέα καταργήθηκαν (κατ'αρχήν από 10%έως 20%)καθώς
και ορισµένα όρια που εφαρµόζονται στον τραπεζικό τοµέα και στις επιχειρήσεις επενδύσεων
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(κατ'αρχήν από 10% έως 20% για συµµετοχές στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις), ενώ οι
διαφορετικές µέθοδοι υπολογισµού που προβλέπονται στο παράρτηµα I της οδηγίας για τους
ΧΟΕ∆ θα εφαρµόζονται επίσης στους τοµεακούς οµίλους όσον αφορά τις κεφαλαιακές τους
συµµετοχές σε διαφορετικό χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Εξάλλου, το άρθρο 31 της κοινής

θέσης προβλέπει την έγκαιρη ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέρους της Επιτροπής για την
προσαρµογή της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας στις µελλοντικές διεθνείς συµφωνίες. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι για όλα αυτά τα ζητήµατα η κοινή θέση προβλέπει µια επαρκώς
ισορροπηµένη προσέγγιση και τηρεί πλήρως τους στόχους των τροπολογιών αριθ. 34, 44,46
και 48 του Κοινοβουλίου.

Το άρθρο 29παράγραφος 10 της κοινής θέσης υιοθετεί, µε ελαφρές αλλαγές στη διατύπωση,
την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της τραπεζικής νοµοθεσίας, παρέχοντας στις
αρµόδιες αρχές την δυνατότητα συµµετοχής στον έλεγχο των στοιχείων που διαβιβάζει

οντότητα εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος (άρθρο 25 παράγραφος 8 της πρότασης της
Επιτροπής). Η κοινή θέση δεν ενσωµατώνει την διατύπωση που προτείνει το Κοινοβούλιο µε
την τροπολογία του αριθ. 35, αλλά η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δύο αυτές διατυπώσεις
συµβιβάζονται µεταξύ τους.

Τα άρθρα 32 και 33 της κοινής θέσης αφορούν την ενσωµάτωση και τη θέση σε ισχύ της
οδηγίας. Η διατύπωση είναι παρόµοια µε την αντίστοιχη ισχύουσα διατύπωση στους

τοµεακούς κανονισµούς. Τα άρθρα αυτά, καθώς και το νέο άρθρο 4 για τον προσδιορισµό
του χρηµατοπιστωτικού οµίλου, καλύπτουν το στόχο της τροπολογίας αριθ 36 του

Κοινοβουλίου.

Τέλος, το παράρτηµα ΙΙ της κοινής θέσης το οποίο αφορά τη συγκέντρωση των κινδύνων και
τις συναλλαγές στο εσωτερικό του οµίλου ενσωµατώνουν την τροπολογία αριθ. 36 του
Κοινοβουλίου προβλέποντας ότι ο συντονιστής καθορίζει τα κατάλληλα όρια µετά από

διαβούλευση µε τον ενδιαφερόµενο ΧΟΕ∆.

3.3Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο

Το νέο άρθρο 4 της κοινής θέσης προβλέπει σαφή διαδικασία για τον προσδιορισµό ενός
ΧΟΕ∆ καθώς και για την κοινοποίηση αυτού του προσδιορισµού. Η εν λόγω διαδικασία θα
αυξήσει τη διαφάνεια της διαδικασίας εφαρµογής της οδηγίας, τόσο για τους
ενδιαφερόµενους ΧΟΕ∆ όσο και για τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές.

Tο νέο άρθρο 13 της κοινής θέσης αφορά τις κατάλληλες προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν τα διευθυντικά στελέχη των εταιριών χαρτοφυλακίου µικτής δραστηριότητας. Με
τον τρόπο αυτό, η κοινή θέση διευκρινίζει παρεµφερείς διατάξεις της πρότασης της
Επιτροπής (π.χ. το άρθρο 18παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής).

Το νέο άρθρο 30 της κοινής θέσης αφορά τις εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Το κείµενο συνιστά συµβιβαστική λύση µεταξύ των κρατών µελών στο επίπεδο του

Συµβουλίου, η οποία αποσκοπεί στο να περιληφθούν οι οργανισµοί αυτοί στην σε επίπεδο
οµίλου εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οµίλων (είτε πρόκειται για τοµεακούς οµίλους είτε
για ΧΟΕ∆). Το σκεπτικό είναι ότι οι εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων πρέπει να
θεωρηθούν οντότητες ανήκουσες στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Το ζήτηµα αυτό είναι

σηµαντικό, δεδοµένου ότι µετά την έκδοση της οδηγίας µε την οποία τροποποιείται η οδηγία
για τους ΟΣΕΚΑ 85/611/EΟΚ, οι εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα
ανταγωνίζονται πλέον άµεσα µε τις επιχειρήσεις επενδύσεων, οι οποίες ήδη υπόκεινται σε
εποπτεία σε επίπεδο οµίλου (ειδικότερα όσον αφορά τη διαχείριση µεµονωµένων
χαρτοφυλακίων). Η κοινή θέση προβλέπει ότι τα κράτη µέλη θα αποφασίζουν τους
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τοµεακούς κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους οι εν λόγω εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων θα πρέπει να περιληφθούν στην εποπτεία σε επίπεδο οµίλου, και ότι η Επιτροπή θα
υποβάλει έκθεση για τις πρακτικές των κρατών µελών και θα προτείνει, εφόσον κριθεί
απαραίτητο, περαιτέρω εναρµόνιση της νοµοθεσίας της ΕΕ.

Το άρθρο 31 της κοινής θέσης ορίζει ότι εντός τριών ετών από την εφαρµογή της οδηγίας η
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για ορισµένα ζητήµατα και για την ανάγκη περαιτέρω

εναρµόνισης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Άλλες νέες διατάξεις της κοινής θέσης, πιο τεχνικού χαρακτήρα, αφορούν, µεταξύ άλλων, τον
προσδιορισµό της επιχείρησης που είναι υπεύθυνη για την υποβολή στοιχείων σχετικά µε τη
συγκέντρωση κινδύνων και τις συναλλαγές στο εσωτερικό του οµίλου (άρθρα 7 και 8), την
εισαγωγή σαφούς ορίου για τον προσδιορισµό των σηµαντικών συναλλαγών στο εσωτερικό
του οµίλου (άρθρο 8), τον ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων που θα µπορούσαν να
καλυφθούν από τη συµφωνία συντονισµού (άρθρο 11) και την περαιτέρω διευκρίνιση για το
ποιες αρχές δύνανται να λάβουν µέτρα εφαρµογής (οι σχετικές διατάξεις οµαδοποιούνται σε
ένα νέο άρθρο 16).

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 12 Σεπτεµβρίου 2002
ανταποκρίνεται στους στόχους και στο πνεύµα της πρότασης της Επιτροπής της 24ης
Απριλίου 2001.Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η κοινή θέση ανταποκρίνεται στις κυριότερες
ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι ενσωµατώνει τα βασικά στοιχεία των

τροπολογιών του. Η Επιτροπή εκτιµά ότι η κοινή θέση επιτυγχάνει µια δίκαιη ισορροπία. Η
Επιτροπή ελπίζει ότι η οδηγία θα µπορέσει να εγκριθεί έως τα τέλη του τρέχοντος έτους,
σύµφωνα και µε την προθεσµία που προβλέπεται στο Σ∆ΧΥ, καλύπτοντας µε τον τρόπο αυτό
ένα µεγάλο κενό στην ισχύουσα νοµοθεσία της ΕΕ για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.

Εποµένως, η Επιτροπή συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έγκριση αυτής της κοινής
θέσης.


