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PR_COD_1app 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ......................................................................................................... 6 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις 

απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων 

(COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2015)0648), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C8-0403/2015), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 3ης Μαρτίου 20161, 

– μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

(A8-0064/2016), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση υιοθετώντας την πρόταση της Επιτροπής· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1  Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ο «κανονισμός για τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις» ή «ΚΚΑ») και στην οδηγία 2013/36/ΕΕ (η «οδηγία για τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις» ή «ΟΚΑ») εφαρμόζονται τόσο επί των πιστωτικών ιδρυμάτων όσο 

και επί των επιχειρήσεων επενδύσεων. Το καθεστώς προληπτικής εποπτείας που ισχύει για 

τις επιχειρήσεις επενδύσεων απορρέει από εκείνο που επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύματα, 

προσαρμοσμένο σε συνάρτηση με τις επενδυτικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν.  

Βάσει του άρθρου 493 παράγραφος 1 και του άρθρου 498 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, οι 

διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων («επιχειρήσεις επενδύσεων η βασική 

επιχειρηματική δραστηριότητα των οποίων αφορά αποκλειστικά την παροχή επενδυτικών 

υπηρεσιών ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ορίζονται στο παράρτημα I τμήμα Γ σημεία 5, 

6, 7, 9 και 10 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, και για τις οποίες δεν ίσχυε η οδηγία 93/22/ΕΟΚ του 

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

κινητών αξιών στις 31 Δεκεμβρίου 2006») απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις μεγάλων 

χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, αντιστοίχως.  

Και οι δύο απαλλαγές λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Αυτή η «ρήτρα λήξης ισχύος» 

συμπεριλήφθηκε αρχικά στον ΚΚΑ, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις ρυθμιστικές αρχές να 

προσδιορίσουν μια κανονιστική ρύθμιση προληπτικής εποπτείας προσαρμοσμένη στο προφίλ 

κινδύνου των διαπραγματευτών βασικών εμπορευμάτων. Ο όρος «διαπραγματευτής βασικών 

εμπορευμάτων» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών παραγόντων στις αγορές της 

ενέργειας και των βασικών εμπορευμάτων: ορισμένοι διαπραγματεύονται αποκλειστικά 

συμβάσεις παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και μοιάζουν με επιχειρήσεις επενδύσεων 

από άποψη λειτουργιών και κινδύνων, ενώ άλλοι διαπραγματεύονται παράγωγα επί βασικών 

εμπορευμάτων απλώς ως επικουρική δραστηριότητα της παραγωγής βασικών εμπορευμάτων.  

Η Επιτροπή αποφάσισε να προβεί σε ενιαία επανεξέταση όσον αφορά ένα κατάλληλο 

καθεστώς για τους διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων, καθώς και για την προληπτική 

εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων γενικά (στο εξής, «επανεξέταση των επιχειρήσεων 

επενδύσεων») και να προετοιμάσει ενιαία έκθεση για τα ανωτέρω θέματα. Αυτό κρίθηκε 

αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου 

προληπτικής εποπτείας για όλα τα είδη επιχειρήσεων επενδύσεων. Οι εργασίες σχετικά με 

την επανεξέταση των επιχειρήσεων επενδύσεων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη: η Επιτροπή 

ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 

και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) να παράσχουν τεχνικές συμβουλές επί του θέματος 

(EBA/Op/2015/20). Ωστόσο, η επανεξέταση των επιχειρήσεων επενδύσεων είναι ένα 

πολύπλοκο έργο, το οποίο δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ως εκ 

τούτου, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να προετοιμαστεί, να εκδοθεί και να εφαρμοστεί 

οποιαδήποτε νομοθεσία ενδέχεται να προκύψει από αυτή την επανεξέταση, πριν λήξουν οι 

ισχύουσες απαλλαγές (δηλ. πριν από το τέλος του 2017). Το γεγονός αυτό έχει συνέπειες για 

τους διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων: εάν δεν υφίσταται έως τότε ειδικό πλαίσιο 

προληπτικής εποπτείας, που ενδέχεται να προκύψει από την επανεξέταση των επιχειρήσεων 

επενδύσεων, θα υπόκεινται στις πλήρεις απαιτήσεις του ΚΚΑ/της ΟΚΑ, αρχής γενομένης 

από την 1η Ιανουαρίου 2018.  

Υπάρχουν δύο προβλήματα σχετικά με αυτό το σενάριο. Πρώτον, οι διαπραγματευτές 

βασικών εμπορευμάτων θα υπαχθούν στις πλήρεις απαιτήσεις του ΚΚΑ/της ΟΚΑ, χωρίς 
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συνειδητή (και εμπεριστατωμένη) απόφαση ότι η μεταχείριση αυτή είναι όντως η πλέον 

ενδεδειγμένη για αυτούς. Δεύτερον, αν υποτεθεί ότι η επανεξέταση των επιχειρήσεων 

επενδύσεων θα καταλήξει σε ένα ειδικά προσαρμοσμένο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για 

τους διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων, αυτοί θα στερηθούν ένα σταθερό ρυθμιστικό 

πλαίσιο. Θα περάσουν από τη σημερινή μεταχείριση, όπου απαλλάσσονται από τις 

απαιτήσεις μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και ιδίων κεφαλαίων, σε μια προσωρινή 

μεταχείριση, που θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις του ΚΚΑ/της ΟΚΑ, και, τελικά, στο 

προαναφερθέν ειδικά προσαρμοσμένο πλαίσιο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (ένα 

έως δύο έτη). Για να αποφευχθεί η εμφάνιση αυτής της κατάστασης, είναι λοιπόν σκόπιμο να 

παραταθούν οι υφιστάμενες απαλλαγές που προβλέπονται στον ΚΚΑ. Για την παράταση θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επανεξέτασης 

των επιχειρήσεων επενδύσεων και για την προετοιμασία, την έκδοση και την εφαρμογή της 

νομοθεσίας που ενδέχεται να προκύψει από την επανεξέταση αυτή. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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