
AM\1144242EL.docx PE616.798v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

2016/0364(COD)

2.2.2018

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
48 - 309

Σχέδιο έκθεσης
Peter Simon
(PE613.410v01-00)

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου η οποία τροποποιεί την οδηγία 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις 
εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές 
χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις 
εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου

Πρόταση οδηγίας
(COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))



PE616.798v01-00 2/193 AM\1144242EL.docx

EL

AM_Com_LegReport



AM\1144242EL.docx 3/193 PE616.798v01-00

EL

Τροπολογία 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) H οδηγία 2013/36/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου8 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου9 θεσπίστηκαν για την 
αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών 
κρίσεων που σημειώθηκαν κατά την 
περίοδο 2007-2008. Τα εν λόγω 
νομοθετικά μέτρα έχουν ουσιαστικά 
συμβάλει στην ενίσχυση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Ένωση και έχουν καταστήσει τα ιδρύματα 
πιο ανθεκτικά σε ενδεχόμενες μελλοντικές 
κρίσεις. Αν και εξαιρετικά ολοκληρωμένα, 
τα μέτρα αυτά δεν κάλυψαν όλες τις 
διαπιστωθείσες αδυναμίες που επηρεάζουν 
τα ιδρύματα. Επίσης, ορισμένα από τα 
αρχικά προτεινόμενα μέτρα έχουν 
υποβληθεί σε ρήτρες επανεξέτασης ή δεν 
έχουν προσδιοριστεί επαρκώς, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ομαλή εφαρμογή τους.

(1) H οδηγία 2013/36/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου8 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου9 θεσπίστηκαν για την 
αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών 
κρίσεων που σημειώθηκαν κατά την 
περίοδο 2007-2008. Τα εν λόγω 
νομοθετικά μέτρα έχουν ουσιαστικά 
συμβάλει στην ενίσχυση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Ένωση και έχουν καταστήσει τα ιδρύματα 
πιο ανθεκτικά σε ενδεχόμενες μελλοντικές 
κρίσεις. Αν και εξαιρετικά ολοκληρωμένα, 
τα μέτρα αυτά δεν κάλυψαν όλες τις 
διαπιστωθείσες αδυναμίες που επηρεάζουν 
τα ιδρύματα. Η αποδοχή καταθέσεων θα 
έπρεπε να είχε διαχωριστεί από τις 
τραπεζικές εργασίες υψηλού κινδύνου ή η 
διενέργεια συναλλαγών για ίδιο 
λογαριασµό ή άλλες εμπορικές 
δραστηριότητες υψηλού κινδύνου θα 
έπρεπε να είχαν μεταβιβαστεί σε χωριστή 
οντότητα, εάν αντιπροσώπευαν 
σημαντικό μερίδιο της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μιας τράπεζας. Εάν οι 
δραστηριότητες υψηλού κινδύνου 
βασίζονταν στην ίδια τους την οντότητα, 
δεν θα υποστηρίζονταν πλέον από τις 
καταθέσεις. Επίσης, ορισμένα από τα 
αρχικά προτεινόμενα μέτρα έχουν 
υποβληθεί σε ρήτρες επανεξέτασης ή δεν 
έχουν προσδιοριστεί επαρκώς, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ομαλή εφαρμογή τους.

__________________ __________________

8 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, 
σ.338).

26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, 
σ.338).

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

Or. fi

Τροπολογία 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ένα από τα βασικά διδάγματα 
από την οικονομική κρίση στην Ευρώπη 
ήταν η ανεπάρκεια του θεσμικού και 
πολιτικού πλαισίου της για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση των ανισορροπιών 
στην ΕΕ. Υπό το πρίσμα των τελευταίων 
θεσμικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δικαιολογείται μια συνολική 
επανεξέταση του μακροπροληπτικού 
πλαισίου πολιτικής. Είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί ο μηχανισμός συντονισμού 
μεταξύ των αρχών, να απλουστευθεί η 
ενεργοποίηση των μακροπροληπτικών 
μέσων πολιτικής και να διευρυνθεί η 
μακροπροληπτική εργαλειοθήκη, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι αρχές θα έχουν τη 
δυνατότητα να αντιμετωπίζουν εγκαίρως 
και αποτελεσματικά τους συστημικούς 
κινδύνους. Οι νομοθετικές αλλαγές θα 
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πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν 
την αναθεώρηση των αντίστοιχων 
εξουσιών των εθνικών και των 
μακροπροληπτικών αρχών σε επίπεδο 
ΕΕ, ώστε να προσδιοριστούν καλύτερα οι 
ευθύνες στους τομείς της εκτίμησης 
κινδύνων και της χάραξης πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
συντονισμού και κοινοποίησης μεταξύ 
των αρχών. Το ΕΣΣΚ θα πρέπει να 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στον 
συντονισμό των μακροπροληπτικών 
μέτρων, καθώς και στη διαβίβαση 
πληροφοριών σχετικά με τα σχεδιαζόμενα 
μακροπροληπτικά μέτρα στα κράτη μέλη, 
ιδίως μέσω της δημοσίευσης των 
εγκριθέντων μακροπροληπτικών μέτρων 
στον δικτυακό τόπο του και μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
αρχών μετά τις κοινοποιήσεις 
σχεδιαζόμενων μακροπροληπτικών 
μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 50
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η ρύθμιση και η εποπτεία ενός 
πιστωτικού ιδρύματος καθώς και οι 
αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων 
και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να εξαρτώνται 
από τον υποκείμενο κίνδυνο ενός 
πιστωτικού ιδρύματος. Αυτό αποκλείει 
την εξέταση εξωγενών κριτηρίων, όπως 
είναι οι περιβαλλοντικές ή κοινωνικές 
εκτιμήσεις κατά τον καθορισμό των 
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, καθώς και 
οι αντίστοιχες υποχρεώσεις υποβολής 
αναφορών στους τομείς αυτούς.
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Τροπολογία 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Κώστας Μαυρίδης, 
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η αρχή της ισότητας αμοιβής για 
άνδρες και γυναίκες για όμοια εργασία ή 
για εργασία της αυτής αξίας ορίζεται στο 
άρθρο 157 της ΣΛΕΕ. Η αρχή αυτή 
πρέπει να εφαρμόζεται με συνεπή τρόπο 
από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να επιδεικνύουν πολιτικές 
αποδοχών που να είναι ουδέτερες ως 
προς το φύλο.

Or. en

Τροπολογία 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι προσαυξήσεις ιδίων κεφαλαίων 
που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές 
θα πρέπει να καθορίζονται σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη κατάσταση του ιδρύματος 
και θα πρέπει να είναι δεόντως 
αιτιολογημένες. Οι απαιτήσεις αυτές δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση μακροπροληπτικών 
κινδύνων και θα πρέπει να τοποθετούνται 
στη σειρά συσσώρευσης των απαιτήσεων 
ιδίων κεφαλαίων, πέραν των ελάχιστων 
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και κάτω 

(9) Οι προσαυξήσεις ιδίων κεφαλαίων 
που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές 
θα πρέπει να καθορίζονται σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη κατάσταση του ιδρύματος 
και θα πρέπει να είναι δεόντως 
αιτιολογημένες. Οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να τοποθετούνται στη σειρά 
συσσώρευσης των απαιτήσεων ιδίων 
κεφαλαίων, πέραν των ελάχιστων 
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και κάτω 
από τη συνδυασμένη απαίτηση 
αποθέματος ασφαλείας.
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από τη συνδυασμένη απαίτηση 
αποθέματος ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Τα ιδρύματα με υψηλό επίπεδο 
κεφαλαιοποίησης υποστηρίζουν την 
οικονομική ανάπτυξη, δεν την 
παρεμποδίζουν. Σημαντική μείωση των 
κινδύνων μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν 
τα ιδρύματα δεν είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν συστημικές απειλές στις 
οικονομίες της Ένωσης ή των κρατών 
μελών και όταν μπορεί να υπάρξει 
χρεοκοπία με ομαλό τρόπο χωρίς την 
κοινωνικοποίηση των ζημιών. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο να αυξηθούν τα 
κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας για τα 
ιδρύματα που ταξινομούνται ως O-SII 
και G-SIIs, έτσι ώστε οι ενδεχόμενες 
απώλειες που μπορεί να προκύψουν να 
μπορούν να απορροφηθούν από τους 
ιδιοκτήτες των ιδρυμάτων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 54
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη 
συστημική σημασία ενός ιδρύματος πέρα 
από τα κεφαλαιακά αποθέματα 
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ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
και σε σχέση με τον δείκτη μόχλευσης, 
σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 
της Βασιλείας σχετικά με ένα κεφαλαιακό 
απόθεμα ασφαλείας για τις παγκόσμια 
συστημικώς σημαντικές τράπεζες. Για 
τον λόγο αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί 
προσαρμογή του δείκτη μόχλευσης για τα 
παγκόσμια συστημικώς σημαντικά 
ιδρύματα (G-SII), ο οποίος θα πρέπει να 
καθοριστεί στο 50% των σταθμισμένων 
ως προς τον κίνδυνο απαιτήσεων 
υψηλότερης απορρόφησης ζημιών των G-
SII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε τις τελικές της οδηγίες σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης των 
GSII. Εισηγείται μια επιπλέον απαίτηση μόχλευσης για τα GSII αλλά όχι για τα OSII. Δεν 
υπάρχει λόγος η ΕΕ να επεκτείνει τις απαιτήσεις της Βασιλείας πέρα των όσων συμφωνήθηκαν 
στη Βασιλεία, δεδομένου ότι ΕΕ έχει γενικά υποστηρίξει ένθερμα τις απαιτήσεις με βάση τον 
κίνδυνο έναντι απερίφραστων απαιτήσεων μόχλευσης.

Τροπολογία 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Τα ιδρύματα λειτουργούν 
σύμφωνα με κανονιστικές απαιτήσεις και 
πρότυπα που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της προστασίας των πελατών 
και των καταναλωτών λιανικής, των ίσων 
όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, 
της προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της φορολογικής 
δικαιοσύνης και της αποφυγής της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Η μη τήρηση των 
απαιτήσεων και προτύπων αυτών από τα 
ιδρύματα έχει σημαντικές αρνητικές 
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κοινωνικές επιπτώσεις, αλλά μπορεί 
επίσης να επηρεάσει τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις των εν λόγω ιδρυμάτων και, 
ενδεχομένως, τη συνολική 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 
Επομένως, υπάρχει ανάγκη να 
επισημανθεί η παράνομη συμπεριφορά 
ως διακεκριμένη παράμετρος του 
λειτουργικού κινδύνου και να 
διασφαλιστεί ότι τα ιδρύματα και οι 
αρμόδιες αρχές εντοπίζουν, αξιολογούν 
και παρακολουθούν επαρκώς τον εν λόγω 
κίνδυνο στο πλαίσιο του εσωτερικού 
κεφαλαίου των ιδρυμάτων. Είναι επίσης 
αναγκαίο να προβλεφθεί ότι οι αρμόδιες 
για την προληπτική εποπτεία αρχές 
ενημερώνονται έγκαιρα από τις αρχές που 
ασχολούνται με την παρακολούθηση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, τον καταναλωτή, τον 
ανταγωνισμό και άλλα πλαίσια σχετικά με 
τις έρευνες για τα παραπτώματα των 
ιδρυμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί η παράνομη συμπεριφορά ως διακεκριμένη παράμετρος του 
λειτουργικού κινδύνου και, κατά συνέπεια, να προστεθεί νέο άρθρο 85Α σχετικά με τον κίνδυνο 
παράνομης συμπεριφοράς.

Τροπολογία 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Όχι μόνο πολλά ιδρύματα 
αποδείχθηκαν σοβαρά 
υποκεφαλαιοποιημένα ενόψει της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά δέκα 
χρόνια αργότερα, εξακολουθούν να 
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υφίστανται και να προβάλλονται 
σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την 
αξιοπιστία και την υπερβολική 
μεταβλητότητα των εσωτερικών 
προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν τα 
ιδρύματα για να καθορίσουν τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις για διάφορα 
ανοίγματα στον κίνδυνο αγοράς και τον 
πιστωτικό κίνδυνο, μεταξύ άλλων, από 
την BCBS, τον ΕΕΜ, καθώς και την ΕΑΤ 
στις συγκριτικές αξιολογήσεις επιδόσεων 
που έχουν διεξαγάγει σύμφωνα με το 
άρθρο 78 της εν λόγω οδηγίας. Είναι 
εξαιρετικά σημαντικό για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, καθώς και για την 
αξιοπιστία των ιδρυμάτων έναντι των 
εποπτικών αρχών, των επενδυτών, των 
πελατών και των αντισυμβαλλομένων και 
του ευρύτερου κοινού, να ληφθούν το 
συντομότερο δυνατό μέτρα για την 
αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών. 
Ένα τέτοιο βήμα είναι η ρητή 
εξουσιοδότηση των αρμόδιων αρχών, με 
την παρούσα οδηγία, να λάβουν 
διορθωτικά μέτρα όπως η εφαρμογή 
πολλαπλασιαστών προτύπων, 
τυποποιημένα υποδείγματα κατώτατων 
ορίων, η αναστολή εκτέλεσης μεταβολών 
στα υποδείγματα και η γνωστοποίηση 
των διαφορών μεταξύ τυποποιημένων και 
εσωτερικών προσεγγίσεων για τα ίδια 
ανοίγματα. Ένα τέτοιο βήμα είναι η ρητή 
εξουσιοδότηση των αρμόδιων αρχών, με 
την παρούσα οδηγία, να λάβουν 
διορθωτικά μέτρα όπως η εφαρμογή 
πολλαπλασιαστών στις εκροές των 
υποδειγμάτων, τυποποιημένα 
υποδείγματα κατώτατων ορίων, η 
αναστολή εκτέλεσης μεταβολών στα 
υποδείγματα και η γνωστοποίηση των 
διαφορών μεταξύ τυποποιημένων και 
εσωτερικών προσεγγίσεων για τα ίδια 
ανοίγματα. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, θα 
πρέπει να μεταρρυθμιστεί ολόκληρο το 
πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
υπάρχουν αξιόπιστοι εποπτικοί 
μηχανισμοί ασφαλείας τόσο για τις 
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εισροές όσο και για τις εκροές των 
εσωτερικών υποδειγμάτων των 
ιδρυμάτων όσον αφορά όλους τους 
κινδύνους που υπόκεινται σε εσωτερικές 
προσεγγίσεις και, όπου χρειάζεται, να 
εξαλειφθεί εξ ολοκλήρου η πιθανότητα 
εσωτερικών προσεγγίσεων όπου 
δικαιολογείται ελάχιστα ή καθόλου να 
θεωρηθεί ότι μια εσωτερική προσέγγιση 
μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από 
μια τυποποιημένη προσέγγιση. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει, εν 
προκειμένω, το συντομότερο δυνατό 
νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση 
τέτοιων διασφαλίσεων, διατηρώντας στις 
προτάσεις της τη δυνατότητα 
ενσωμάτωσης των εξελίξεων στα διεθνή 
πρότυπα στον εν λόγω τομέα, εάν αυτό 
είναι απαραίτητο και ενδεδειγμένο και 
μόλις καταστούν διαθέσιμες.

Or. en

Τροπολογία 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για την καθοδήγηση των 
αρμόδιων αρχών ως προς τον εντοπισμό 
περιπτώσεων στις οποίες θα πρέπει να 
επιβληθούν ειδικές για κάθε ίδρυμα 
ελάχιστες κεφαλαιακές προσαυξήσεις, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
θεσπίσει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για 
τον τρόπο με τον οποίο οι κίνδυνοι ή 
στοιχεία κινδύνων που δεν καλύπτονται ή 
δεν καλύπτονται επαρκώς από τις 
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
575/2013, θα πρέπει να μετρώνται μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του 
άρθρου 290 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με 
τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 

διαγράφεται
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αριθ. 1093/2010.

Or. en

Τροπολογία 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η οδηγία 2009/138/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου («Φερεγγυότητα ΙΙ»), η οποία 
εναρμονίζει τους κανόνες που ισχύουν για 
τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, εισήγαγε τροποποιήσεις που 
αποσκοπούν στη χορήγηση 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 
ισότητας, επιδιώκοντας τον θεμελιώδη 
στόχο της σταθεροποίησης των αγορών. 
Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
παρουσία, στα κράτη μέλη, ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων με εισηγμένα μερίδια σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, υπό τον έλεγχο των 
αρμόδιων εποπτικών αρχών των κρατών 
μελών, που ασκούν ασφαλιστικές 
δραστηριότητες σύμφωνα με 
επιχειρηματικό μοντέλο χαμηλού 
κινδύνου με μέτρια εκμετάλλευση 
χρηματοπιστωτικής μόχλευσης (όχι πάνω 
από 5 φορές), χαμηλή στάση ανάληψης 
κινδύνου στις επενδύσεις και υψηλό 
ποσοστό κερδών από τις βασικές 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις· ως εκ τούτου, 
οι επιχειρήσεις αυτές καταλήγουν να 
έχουν πιο περιορισμένο προφίλ κινδύνου 
σε σύγκριση με παρόμοια ιδρύματα με 
μεγάλο εύρος επιχειρηματικών μοντέλων, 
με χρηματοπιστωτικό επίσης 
περιεχόμενο. Διαπιστώθηκε ότι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση οι ασφαλίσεις 
καταλήγουν να είναι λιγότερο 
εκτεθειμένες στον συστημικό κίνδυνο, το 
οποίο οφείλεται επίσης σε μια πιο 
συντηρητική επενδυτική πολιτική και ότι 
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οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και της κρίσης των αγορών, μετά 
το 2008, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 
καταγράψουν χαμηλότερα αποτελέσματα, 
δεν επηρέασαν σημαντικά τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
παρέμειναν γενικά θετικές, με σχετικά 
σταθερά περιθώρια κέρδους. Η 
σταθερότητα αυτή αντανακλάται στις 
επιδόσεις των εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο μετοχών των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων στις 
ρυθμιζόμενες αγορές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το προηγούμενο έτος, οι 
οποίες, σε σύγκριση με τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρά τη 
γενική ύφεση των αγορών μετά το 2008, 
έχουν μειώσει σημαντικά την καθοδική 
τάση στην αξία των μετοχών. Οι 
συμμετοχές μειοψηφίας σε αυτές τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 
λειτουργούν σύμφωνα με ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο χαμηλού 
χρηματοπιστωτικού κινδύνου μπορούν 
επομένως να εξομοιωθούν με άλλες 
συμμετοχές εταιρικών 
μεριδίων/βιομηχανικές συμμετοχές και, 
κατά συνέπεια, με τον συγκεκριμένο 
κλάδο όσον αφορά την έκπτωση των 
στοιχείων από το βασικό κεφάλαιο 
κατηγορίας 1, όπως προβλέπεται από τις 
εποπτικές αρχές των κρατών μελών σε 
σχέση με άλλες βιομηχανικές 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 59
Thierry Cornillet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Το όργανο εποπτείας της 
Επιτροπής τραπεζικής εποπτείας της 
Βασιλείας, η Ομάδα Διοικητών 
Κεντρικών Τραπεζών και οι Επικεφαλής 
Εποπτείας ενέκριναν στις 7 Δεκεμβρίου 
2017 μια δέσμη μέτρων για την ενίσχυση 
του πλαισίου Βασιλεία III. Η εν λόγω 
δέσμη μέτρων αναθεωρεί τις 
προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των 
σταθμισμένων ποσών ανοιγμάτων στον 
πιστωτικό κίνδυνο, τον λειτουργικό 
κίνδυνο και τις απαιτήσεις ιδίων 
κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής 
πιστωτικής αποτίμησης 
αντισυμβαλλομένου και εισάγει ένα 
συνολικό όριο εκροών. Η εν λόγω δέσμη 
μέτρων αναθεωρεί επίσης τη μέτρηση 
του δείκτη μόχλευσης και εισάγει έναν 
νέο ρυθμιστικό δείκτη μόχλευσης για τα 
παγκόσμια συστημικώς σημαντικά 
ιδρύματα. Οι διατάξεις του 
οριστικοποιημένου πλαισίου Βασιλεία ΙΙ 
θα πρέπει να ενσωματωθούν εγκαίρως 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 
ώστε να ενισχυθεί η ευαισθησία ως προς 
τον κίνδυνο των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για τις τράπεζες που 
χρησιμοποιούν τυποποιημένες 
προσεγγίσεις και να μειωθεί η 
μεταβλητότητα των σταθμισμένων ως 
προς τον κίνδυνο ποσών, ιδίως για τις 
τράπεζες που χρησιμοποιούν εσωτερικές 
ή προηγμένες προσεγγίσεις. Η 
ευθυγράμμιση με αυτούς τους νέους 
κανόνες θα πρέπει επίσης να ενισχύσει 
τους διεθνείς ίσους όρους ανταγωνισμού 
για τα ιδρύματα της ΕΕ που λειτουργούν 
εκτός της Ένωσης. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της εν λόγω 
δέσμης μέτρων στην ΕΕ δεν θα έχει 
αρνητικές συνέπειες για τον τραπεζικό 
τομέα ή τη χρηματοδότηση της 
οικονομίας και ότι θα ληφθούν δεόντως 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες της τραπεζικής 
δραστηριότητας της ΕΕ θα πρέπει να 
διεξαχθεί εκτενής αξιολόγηση 
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επιπτώσεων από την ΕΑΤ το 
συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να 
ενημερωθεί η Επιτροπή, προτού 
υποβληθεί οποιαδήποτε νομοθετική 
πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές παράμετροι βρίσκονται υπό εξέλιξη, είναι σημαντικό η ΕΑΤ να 
αρχίσει να εξετάζει τις προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας το συντομότερο δυνατό. Θα 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε να μετατρέψουμε αυτές τις προτάσεις σε νομοθεσία 
της ΕΕ που θα ενισχύσει τη σταθερότητα, θα βοηθήσει τις τράπεζες της ΕΕ να προετοιμαστούν 
καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και θα τους επιτρέψει να 
χρηματοδοτήσουν κατάλληλα την οικονομία.

Τροπολογία 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) στο άρθρο 2 παράγραφος 5, το 
εισαγωγικό μέρος τροποποιείται ως εξής:

Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή ως 
προς:

Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή μόνο 
ως προς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιο ενδεδειγμένο να υπάρχει ένας σταθερός εξαντλητικός κατάλογος των 
απαλλασσομένων ιδρυμάτων.

Τροπολογία 61
Alfred Sant
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – σημείο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
24α

«(24α) στη Μάλτα, τη ‘Malta 
Development Bank’·»

Or. en

Τροπολογία 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφοι 5 α και 5 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 5α και 5β:

β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:

5α. Η Επιτροπή μπορεί να 
επανεξετάζει τακτικά κατά πόσον ο 
κατάλογος δυνάμει της παραγράφου 5 
μπορεί να διευρυνθεί σε άλλα ιδρύματα 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που θα 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 148.

Or. en

Τροπολογία 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Γεώργιος Κύρτσος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε ένα ίδρυμα, στην 
περίπτωση που η Επιτροπή αποφαίνεται 
σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 148, 
βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, ότι 
το ίδρυμα πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις:

διαγράφεται

α) έχει συσταθεί σύμφωνα με το 
δημόσιο δίκαιο από την κεντρική 
κυβέρνηση ενός κράτους μέλους, την 
περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή·

β) οι νόμοι και οι διατάξεις που 
διέπουν το ίδρυμα επιβεβαιώνουν ότι η 
δραστηριότητά του περιορίζεται στην 
προώθηση συγκεκριμένων στόχων 
δημοσιονομικής, κοινωνικής ή 
οικονομικής δημόσιας τάξης σύμφωνα με 
τους νόμους και τις διατάξεις που διέπουν 
το εν λόγω ίδρυμα, σε μη ανταγωνιστική, 
μη κερδοσκοπική βάση. Για τους 
σκοπούς αυτούς, οι στόχοι δημόσιας 
πολιτικής δύνανται να περιλαμβάνουν την 
παροχή χρηματοδότησης για 
διαφημιστικούς σκοπούς ή για τους 
σκοπούς της ανάπτυξης συγκεκριμένων 
οικονομικών δραστηριοτήτων ή 
γεωγραφικών περιοχών του οικείου 
κράτους μέλους·

γ) υπόκειται σε κατάλληλες και 
αποτελεσματικές απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων 
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, και σε 
κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο που διαθέτει 
παρόμοιο αποτέλεσμα με το πλαίσιο που 
έχει καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης·

δ) η κεντρική κυβέρνηση, η 
περιφερειακή κυβέρνηση ή η τοπική 
αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, έχει 
υποχρέωση να προστατεύει τη 
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βιωσιμότητα του εν λόγω ιδρύματος ή 
εγγυάται άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 
90 % των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, 
των απαιτήσεων χρηματοδότησης ή των 
ανοιγμάτων του ιδρύματος·

ε) δεν επιτρέπεται να δέχεται 
καλυμμένες καταθέσεις, όπως ορίζονται 
στο σημείο 5) του άρθρου 2 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12·

στ) οι δραστηριότητές του 
περιορίζονται στο κράτος μέλος στο 
οποίο βρίσκεται η έδρα του·

ζ) η συνολική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος 
δεν υπερβαίνει τα 30 δισ. EUR·

η) η αναλογία των συνολικών 
στοιχείων του ενεργητικού του ιδρύματος 
ως προς το ΑΕΠ του οικείου κράτους 
μέλους είναι μικρότερη από 20 %·

θ) το ίδρυμα δεν είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για την εγχώρια οικονομία του 
οικείου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά το 
κατά πόσον ένα ίδρυμα που υπόκειται σε
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 148 εξακολουθεί να 
πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο.

__________________

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των 
συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ 
L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

Or. en

Τροπολογία 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε ένα ίδρυμα, στην 
περίπτωση που η Επιτροπή αποφαίνεται 
σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 148, 
βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, ότι 
το ίδρυμα πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις:

διαγράφεται

α) έχει συσταθεί σύμφωνα με το 
δημόσιο δίκαιο από την κεντρική 
κυβέρνηση ενός κράτους μέλους, την 
περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή·

β) οι νόμοι και οι διατάξεις που 
διέπουν το ίδρυμα επιβεβαιώνουν ότι η 
δραστηριότητά του περιορίζεται στην 
προώθηση συγκεκριμένων στόχων 
δημοσιονομικής, κοινωνικής ή 
οικονομικής δημόσιας τάξης σύμφωνα με 
τους νόμους και τις διατάξεις που διέπουν 
το εν λόγω ίδρυμα, σε μη ανταγωνιστική, 
μη κερδοσκοπική βάση. Για τους 
σκοπούς αυτούς, οι στόχοι δημόσιας 
πολιτικής δύνανται να περιλαμβάνουν την 
παροχή χρηματοδότησης για 
διαφημιστικούς σκοπούς ή για τους 
σκοπούς της ανάπτυξης συγκεκριμένων 
οικονομικών δραστηριοτήτων ή 
γεωγραφικών περιοχών του οικείου 
κράτους μέλους·

γ) υπόκειται σε κατάλληλες και 
αποτελεσματικές απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων 
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, και σε 
κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο που διαθέτει 
παρόμοιο αποτέλεσμα με το πλαίσιο που 
έχει καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης·
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δ) η κεντρική κυβέρνηση, η 
περιφερειακή κυβέρνηση ή η τοπική 
αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, έχει 
υποχρέωση να προστατεύει τη 
βιωσιμότητα του εν λόγω ιδρύματος ή 
εγγυάται άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 
90 % των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, 
των απαιτήσεων χρηματοδότησης ή των 
ανοιγμάτων του ιδρύματος·

ε) δεν επιτρέπεται να δέχεται 
καλυμμένες καταθέσεις, όπως ορίζονται 
στο σημείο 5) του άρθρου 2 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12·

στ) οι δραστηριότητές του 
περιορίζονται στο κράτος μέλος στο 
οποίο βρίσκεται η έδρα του·

ζ) η συνολική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος 
δεν υπερβαίνει τα 30 δισ. EUR·

η) η αναλογία των συνολικών 
στοιχείων του ενεργητικού του ιδρύματος 
ως προς το ΑΕΠ του οικείου κράτους 
μέλους είναι μικρότερη από 20 %·

θ) το ίδρυμα δεν είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για την εγχώρια οικονομία του 
οικείου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά το 
κατά πόσον ένα ίδρυμα που υπόκειται σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 148 εξακολουθεί να 
πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο.

__________________

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των 
συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ 
L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

Or. en
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Τροπολογία 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε ένα ίδρυμα, στην 
περίπτωση που η Επιτροπή αποφαίνεται 
σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 148, 
βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, ότι 
το ίδρυμα πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις:

διαγράφεται

α) έχει συσταθεί σύμφωνα με το 
δημόσιο δίκαιο από την κεντρική 
κυβέρνηση ενός κράτους μέλους, την 
περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή·

β) οι νόμοι και οι διατάξεις που 
διέπουν το ίδρυμα επιβεβαιώνουν ότι η 
δραστηριότητά του περιορίζεται στην 
προώθηση συγκεκριμένων στόχων 
δημοσιονομικής, κοινωνικής ή 
οικονομικής δημόσιας τάξης σύμφωνα με 
τους νόμους και τις διατάξεις που διέπουν 
το εν λόγω ίδρυμα, σε μη ανταγωνιστική, 
μη κερδοσκοπική βάση. Για τους 
σκοπούς αυτούς, οι στόχοι δημόσιας 
πολιτικής δύνανται να περιλαμβάνουν την 
παροχή χρηματοδότησης για 
διαφημιστικούς σκοπούς ή για τους 
σκοπούς της ανάπτυξης συγκεκριμένων 
οικονομικών δραστηριοτήτων ή 
γεωγραφικών περιοχών του οικείου 
κράτους μέλους·

γ) υπόκειται σε κατάλληλες και 
αποτελεσματικές απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων 
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, και σε 
κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο που διαθέτει 
παρόμοιο αποτέλεσμα με το πλαίσιο που 
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έχει καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης·

δ) η κεντρική κυβέρνηση, η 
περιφερειακή κυβέρνηση ή η τοπική 
αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, έχει 
υποχρέωση να προστατεύει τη 
βιωσιμότητα του εν λόγω ιδρύματος ή 
εγγυάται άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 
90 % των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, 
των απαιτήσεων χρηματοδότησης ή των 
ανοιγμάτων του ιδρύματος·

ε) δεν επιτρέπεται να δέχεται 
καλυμμένες καταθέσεις, όπως ορίζονται 
στο σημείο 5) του άρθρου 2 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12·

στ) οι δραστηριότητές του 
περιορίζονται στο κράτος μέλος στο 
οποίο βρίσκεται η έδρα του·

ζ) η συνολική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος 
δεν υπερβαίνει τα 30 δισ. EUR·

η) η αναλογία των συνολικών 
στοιχείων του ενεργητικού του ιδρύματος 
ως προς το ΑΕΠ του οικείου κράτους 
μέλους είναι μικρότερη από 20 %·

θ) το ίδρυμα δεν είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για την εγχώρια οικονομία του 
οικείου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά το 
κατά πόσον ένα ίδρυμα που υπόκειται σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 148 εξακολουθεί να 
πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο.

__________________

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των 
συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ 
L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

Or. en
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Τροπολογία 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε ένα ίδρυμα, στην 
περίπτωση που η Επιτροπή αποφαίνεται 
σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 148, 
βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, ότι 
το ίδρυμα πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις:

διαγράφεται

α) έχει συσταθεί σύμφωνα με το 
δημόσιο δίκαιο από την κεντρική 
κυβέρνηση ενός κράτους μέλους, την 
περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή·

β) οι νόμοι και οι διατάξεις που 
διέπουν το ίδρυμα επιβεβαιώνουν ότι η 
δραστηριότητά του περιορίζεται στην 
προώθηση συγκεκριμένων στόχων 
δημοσιονομικής, κοινωνικής ή 
οικονομικής δημόσιας τάξης σύμφωνα με 
τους νόμους και τις διατάξεις που διέπουν 
το εν λόγω ίδρυμα, σε μη ανταγωνιστική, 
μη κερδοσκοπική βάση. Για τους 
σκοπούς αυτούς, οι στόχοι δημόσιας 
πολιτικής δύνανται να περιλαμβάνουν την 
παροχή χρηματοδότησης για 
διαφημιστικούς σκοπούς ή για τους 
σκοπούς της ανάπτυξης συγκεκριμένων 
οικονομικών δραστηριοτήτων ή 
γεωγραφικών περιοχών του οικείου 
κράτους μέλους·

γ) υπόκειται σε κατάλληλες και 
αποτελεσματικές απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων 
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, και σε 
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κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο που διαθέτει 
παρόμοιο αποτέλεσμα με το πλαίσιο που 
έχει καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης·

δ) η κεντρική κυβέρνηση, η 
περιφερειακή κυβέρνηση ή η τοπική 
αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, έχει 
υποχρέωση να προστατεύει τη 
βιωσιμότητα του εν λόγω ιδρύματος ή 
εγγυάται άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 
90 % των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, 
των απαιτήσεων χρηματοδότησης ή των 
ανοιγμάτων του ιδρύματος·

ε) δεν επιτρέπεται να δέχεται 
καλυμμένες καταθέσεις, όπως ορίζονται 
στο σημείο 5) του άρθρου 2 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12·

στ) οι δραστηριότητές του 
περιορίζονται στο κράτος μέλος στο 
οποίο βρίσκεται η έδρα του·

ζ) η συνολική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος 
δεν υπερβαίνει τα 30 δισ. EUR·

η) η αναλογία των συνολικών 
στοιχείων του ενεργητικού του ιδρύματος 
ως προς το ΑΕΠ του οικείου κράτους 
μέλους είναι μικρότερη από 20 %·

θ) το ίδρυμα δεν είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για την εγχώρια οικονομία του 
οικείου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά το 
κατά πόσον ένα ίδρυμα που υπόκειται σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 148 εξακολουθεί να 
πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο.

__________________

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των 
συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ 
L 173 της 12.6.2014, σ. 149).
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Τροπολογία 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε ένα ίδρυμα, στην 
περίπτωση που η Επιτροπή αποφαίνεται 
σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 148, 
βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, ότι 
το ίδρυμα πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις:

διαγράφεται

α) έχει συσταθεί σύμφωνα με το 
δημόσιο δίκαιο από την κεντρική 
κυβέρνηση ενός κράτους μέλους, την 
περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή·

β) οι νόμοι και οι διατάξεις που 
διέπουν το ίδρυμα επιβεβαιώνουν ότι η 
δραστηριότητά του περιορίζεται στην 
προώθηση συγκεκριμένων στόχων 
δημοσιονομικής, κοινωνικής ή 
οικονομικής δημόσιας τάξης σύμφωνα με 
τους νόμους και τις διατάξεις που διέπουν 
το εν λόγω ίδρυμα, σε μη ανταγωνιστική, 
μη κερδοσκοπική βάση. Για τους 
σκοπούς αυτούς, οι στόχοι δημόσιας 
πολιτικής δύνανται να περιλαμβάνουν την 
παροχή χρηματοδότησης για 
διαφημιστικούς σκοπούς ή για τους 
σκοπούς της ανάπτυξης συγκεκριμένων 
οικονομικών δραστηριοτήτων ή 
γεωγραφικών περιοχών του οικείου 
κράτους μέλους·

γ) υπόκειται σε κατάλληλες και 
αποτελεσματικές απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας, 
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συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων 
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, και σε 
κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο που διαθέτει 
παρόμοιο αποτέλεσμα με το πλαίσιο που 
έχει καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης·

δ) η κεντρική κυβέρνηση, η 
περιφερειακή κυβέρνηση ή η τοπική 
αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, έχει 
υποχρέωση να προστατεύει τη 
βιωσιμότητα του εν λόγω ιδρύματος ή 
εγγυάται άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 
90 % των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, 
των απαιτήσεων χρηματοδότησης ή των
ανοιγμάτων του ιδρύματος·

ε) δεν επιτρέπεται να δέχεται 
καλυμμένες καταθέσεις, όπως ορίζονται 
στο σημείο 5) του άρθρου 2 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12·

στ) οι δραστηριότητές του 
περιορίζονται στο κράτος μέλος στο 
οποίο βρίσκεται η έδρα του·

ζ) η συνολική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος 
δεν υπερβαίνει τα 30 δισ. EUR·

η) η αναλογία των συνολικών 
στοιχείων του ενεργητικού του ιδρύματος 
ως προς το ΑΕΠ του οικείου κράτους 
μέλους είναι μικρότερη από 20 %·

θ) το ίδρυμα δεν είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για την εγχώρια οικονομία του 
οικείου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά το 
κατά πόσον ένα ίδρυμα που υπόκειται σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 148 εξακολουθεί να 
πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο.

__________________

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των 
συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ 
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L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιο ενδεδειγμένο να υπάρχει ένας σταθερός εξαντλητικός κατάλογος των 
απαλλασσομένων ιδρυμάτων.

Τροπολογία 68
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ένα 
ίδρυμα, στην περίπτωση που η Επιτροπή 
αποφαίνεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 148, 
βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, ότι 
το ίδρυμα πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις:

Με την επιφύλαξη των ιδρυμάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, 
η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ένα 
ίδρυμα, στην περίπτωση που η Επιτροπή 
αποφαίνεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 148, 
βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, ότι 
το ίδρυμα πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις:

Or. en

Τροπολογία 69
Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ένα Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ένα 
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ίδρυμα, στην περίπτωση που η Επιτροπή 
αποφαίνεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 148, 
βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, ότι 
το ίδρυμα πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις:

ίδρυμα ή σε μια μονάδα ενός πιστωτικού 
ιδρύματος, στην περίπτωση που η 
Επιτροπή αποφαίνεται σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 148, βάσει των 
πληροφοριών που διαθέτει, ότι το ίδρυμα ή 
η μονάδα του πιστωτικού ιδρύματος 
πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις 
και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις:

Or. en

Τροπολογία 70
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ένα 
ίδρυμα, στην περίπτωση που η Επιτροπή 
αποφαίνεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 148, 
βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, ότι 
το ίδρυμα πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις:

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ένα 
ίδρυμα ή σε μονάδα ενός πιστωτικού 
ιδρύματος, στην περίπτωση που η 
Επιτροπή αποφαίνεται σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 148, βάσει των 
πληροφοριών που διαθέτει, ότι το ίδρυμα ή 
η μονάδα του πιστωτικού ιδρύματος 
πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. de

Τροπολογία 71
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει συσταθεί σύμφωνα με το 
δημόσιο δίκαιο από την κεντρική 
κυβέρνηση ενός κράτους μέλους, την 
περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή·

α) έχει συσταθεί από την κεντρική 
κυβέρνηση ενός κράτους μέλους, την 
περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή·

Or. en

Τροπολογία 72
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι νόμοι και οι διατάξεις που 
διέπουν το ίδρυμα επιβεβαιώνουν ότι η 
δραστηριότητά του περιορίζεται στην 
προώθηση συγκεκριμένων στόχων 
δημοσιονομικής, κοινωνικής ή 
οικονομικής δημόσιας τάξης σύμφωνα με 
τους νόμους και τις διατάξεις που διέπουν 
το εν λόγω ίδρυμα, σε μη ανταγωνιστική, 
μη κερδοσκοπική βάση. Για τους 
σκοπούς αυτούς, οι στόχοι δημόσιας 
πολιτικής δύνανται να περιλαμβάνουν την
παροχή χρηματοδότησης για 
διαφημιστικούς σκοπούς ή για τους 
σκοπούς της ανάπτυξης συγκεκριμένων 
οικονομικών δραστηριοτήτων ή 
γεωγραφικών περιοχών του οικείου 
κράτους μέλους·

β) οι νόμοι και οι διατάξεις που 
διέπουν το ίδρυμα επιβεβαιώνουν ότι οι 
στόχοι του περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος, 
όπως η παροχή χρηματοδότησης για 
διαφημιστικούς σκοπούς ή για τους 
σκοπούς της ανάπτυξης συγκεκριμένων 
οικονομικών δραστηριοτήτων ή 
γεωγραφικών περιοχών του οικείου 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 73
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
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Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπόκειται σε κατάλληλες και 
αποτελεσματικές απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, και σε
κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο που διαθέτει 
παρόμοιο αποτέλεσμα με το πλαίσιο που 
έχει καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης·

γ) υπόκειται σε ένα κατάλληλο 
εποπτικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη 
χρηματοοικονομική του σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 74
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η κεντρική κυβέρνηση, η 
περιφερειακή κυβέρνηση ή η τοπική αρχή, 
ανάλογα με την περίπτωση, έχει 
υποχρέωση να προστατεύει τη 
βιωσιμότητα του εν λόγω ιδρύματος ή 
εγγυάται άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 
90 % των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, 
των απαιτήσεων χρηματοδότησης ή των 
ανοιγμάτων του ιδρύματος·

δ) η κεντρική κυβέρνηση, η 
περιφερειακή κυβέρνηση ή η τοπική αρχή, 
ανάλογα με την περίπτωση, έχει 
υποχρέωση να προστατεύει τη 
βιωσιμότητα του εν λόγω ιδρύματος ή 
εγγυάται άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 
75 % των υποχρεώσεων του ιδρύματος·

Or. en

Τροπολογία 75
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
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Οδηγία 2013/36/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν επιτρέπεται να δέχεται 
καλυμμένες καταθέσεις, όπως ορίζονται 
στο σημείο 5) του άρθρου 2 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12·

ε) δεν είναι άμεσος λήπτης 
αποταμιευτικών καταθέσεων από 
ιδιώτες·

__________________ __________________

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων 
εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 149).

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων 
εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 149).

Or. de

Τροπολογία 76
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν επιτρέπεται να δέχεται 
καλυμμένες καταθέσεις, όπως ορίζονται 
στο σημείο 5) του άρθρου 2 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12·

ε) δεν επιτρέπεται να δέχεται άμεσα 
αποταμιευτικές καταθέσεις από ιδιώτες·

__________________ __________________

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων 
εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 149).

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων 
εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 149).

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το κριτήριο αποσκοπεί στην προστασία των καταθετών λιανικής. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται 
ένας στενότερος ορισμός από αυτόν που χρησιμοποιείται για τις καλυπτόμενες καταθέσεις στην 
οδηγία για την κάλυψη των καταθέσεων, ο οποίος είναι πολύ ευρύς.

Τροπολογία 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν επιτρέπεται να δέχεται 
καλυμμένες καταθέσεις, όπως ορίζονται 
στο σημείο 5) του άρθρου 2 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12·

ε) δεν είναι άμεσος λήπτης 
αποταμιευτικών καταθέσεων από 
καταναλωτές·

__________________

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των 
συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ 
L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

Or. en

Αιτιολόγηση

(Τροπολογία βάσει στοιχείων που ελήφθησαν από την Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB)

Τροπολογία 78
Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν επιτρέπεται να δέχεται 
καλυμμένες καταθέσεις, όπως ορίζονται 
στο σημείο 5) του άρθρου 2 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου12·

ε) δεν δέχεται άμεσες καταθέσεις 
ταμιευτηρίου από ιδιώτες·

__________________ __________________

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων 
εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 149).

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων 
εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 149).

Or. en

Τροπολογία 79
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν επιτρέπεται να δέχεται 
καλυμμένες καταθέσεις, όπως ορίζονται 
στο σημείο 5) του άρθρου 2 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12·

ε) δεν επιτρέπεται να δέχεται 
καταθέσεις λιανικής, με εξαίρεση εκείνες 
που εγγυάται η κεντρική κυβέρνηση ή η 
περιφερειακή κυβέρνηση ή η τοπική 
αρχή·

__________________

12 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, περί των 
συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΕΕ 
L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

Or. en
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Τροπολογία 80
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) οι δραστηριότητές του 
περιορίζονται στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα του·

στ) εάν το ίδρυμα έχει συσταθεί από 
περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή, 
οι δραστηριότητές του περιορίζονται στο 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα 
του·

Or. en

Τροπολογία 81
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η συνολική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του ιδρύματος δεν υπερβαίνει τα 
30 δισ. EUR·

ζ) για τα ιδρύματα των οποίων οι 
ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, η 
ανάγκη χρηματοδότησης ή τα ανοίγματα 
τυγχάνουν εγγυήσεως σε ποσοστό 
μικρότερο του 75 % άμεσα ή έμμεσα από 
την κεντρική κυβέρνηση ή την 
περιφερειακή ή τοπική οντότητα 
σύμφωνα με το στοιχείο δ) η συνολική 
αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
ιδρύματος δεν υπερβαίνει τα 30 δισ. EUR·

Or. en

Τροπολογία 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η συνολική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του ιδρύματος δεν υπερβαίνει τα 
30 δισ. EUR·

ζ) η συνολική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του ιδρύματος δεν υπερβαίνει τα 
30 δισ. EUR ή η κεντρική κυβέρνηση ή 
μια περιφερειακή ή τοπική αρχή ενός 
κράτους μέλους σύμφωνα με το στοιχείο 
δ) εγγυάται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τις 
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, τις ανάγκες 
χρηματοδότησης και τα ανοίγματα σε 
ποσοστό 100 %·

Or. en

Αιτιολόγηση

(Τροπολογία βάσει στοιχείων που ελήφθησαν από την Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB, με απόκλιση από το γεγονός ότι οι απαιτήσεις εγγύησης καθίστανται 
αθροιστικές για λόγους σύνεσης.)

Τροπολογία 83
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η συνολική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του ιδρύματος δεν υπερβαίνει τα 
30 δισ. EUR·

ζ) η συνολική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του ιδρύματος, τα οποία δεν 
είναι εγγυημένα από την κεντρική 
κυβέρνηση ή την περιφερειακή 
κυβέρνηση ή τοπική αρχή, δεν υπερβαίνει 
τα 30 δισ. EUR·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το ερώτημα αν ένα ίδρυμα πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής, έχει 
σημασία μόνο η συνολική αξία των μη εγγυημένων περιουσιακών στοιχείων.

Τροπολογία 84
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η αναλογία των συνολικών 
στοιχείων του ενεργητικού του ιδρύματος 
ως προς το ΑΕΠ του οικείου κράτους 
μέλους είναι μικρότερη από 20 %·

η) η αναλογία των συνολικών 
στοιχείων του ενεργητικού του ιδρύματος 
ως προς το ΑΕΠ του οικείου κράτους 
μέλους είναι μικρότερη από 30 %·

Or. en

Τροπολογία 85
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) το ίδρυμα δεν είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για την εγχώρια οικονομία του 
οικείου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
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Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 - παράγραφος 5 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε ορισμένες κατηγορίες 
ιδρυμάτων ενός κράτους μέλους, στην 
περίπτωση που η Επιτροπή αποφαίνεται 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 148, βάσει 
των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή 
του, ότι τα ιδρύματα που εμπίπτουν στην 
εν λόγω κατηγορία χαρακτηρίζονται ως 
πιστωτικές ενώσεις, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους και 
πληρούν όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) αποτελούν χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα συνεταιριστικού χαρακτήρα·

β) η συμμετοχή τους περιορίζεται σε 
ένα σύνολο μελών που μοιράζονται 
ορισμένα προκαθορισμένα κοινά 
προσωπικά χαρακτηριστικά ή 
συμφέροντα·

γ) επιτρέπεται να χορηγούν 
πιστώσεις και να παρέχουν 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μόνο στα 
μέλη τους·

δ) επιτρέπεται να δέχονται 
καταθέσεις ή επιστρεπτέα κεφαλαία από 
τα μέλη τους και οι καταθέσεις αυτές 
χαρακτηρίζονται ως καλυπτόμενες 
καταθέσεις βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 1 σημείο 5 της οδηγίας 
2014/49/ΕΕ·

ε) τους επιτρέπεται να ασκούν μόνο 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα 
σημεία 1 έως 6 και 15 του παραρτήματος 
Ι της παρούσας οδηγίας·

στ) υπόκεινται σε κατάλληλες και 
αποτελεσματικές απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων 
κεφαλαιακών απαιτήσεων, και σε 
κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο που έχει 
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παρόμοιο αποτέλεσμα με το πλαίσιο που 
έχει καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης·

ζ) η συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού της εν λόγω κατηγορίας 
ιδρυμάτων, δεν υπερβαίνει το 3 % του 
ΑΕΠ του οικείου κράτους μέλους και η 
συνολική αξία των στοιχείων του 
ενεργητικού των μεμονωμένων 
ιδρυμάτων δεν υπερβαίνει τα 100 εκατ. 
EUR·

η) οι δραστηριότητές τους 
περιορίζονται στο κράτος μέλος στο 
οποίο βρίσκεται η έδρα τους·

Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά το 
κατά πόσον ένα ίδρυμα που υπόκειται σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 148 
εξακολουθεί να πληροί τους όρους που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε ορισμένες κατηγορίες 
ιδρυμάτων ενός κράτους μέλους, στην 
περίπτωση που η Επιτροπή αποφαίνεται 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 148, βάσει 
των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή 
του, ότι τα ιδρύματα που εμπίπτουν στην 
εν λόγω κατηγορία χαρακτηρίζονται ως 
πιστωτικές ενώσεις, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους και 
πληρούν όλες τις ακόλουθες 

διαγράφεται
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προϋποθέσεις:

α) αποτελούν χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα συνεταιριστικού χαρακτήρα·

β) η συμμετοχή τους περιορίζεται σε 
ένα σύνολο μελών που μοιράζονται 
ορισμένα προκαθορισμένα κοινά 
προσωπικά χαρακτηριστικά ή 
συμφέροντα·

γ) επιτρέπεται να χορηγούν 
πιστώσεις και να παρέχουν 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μόνο στα 
μέλη τους·

δ) επιτρέπεται να δέχονται 
καταθέσεις ή επιστρεπτέα κεφαλαία από 
τα μέλη τους και οι καταθέσεις αυτές 
χαρακτηρίζονται ως καλυπτόμενες 
καταθέσεις βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 1 σημείο 5 της οδηγίας 
2014/49/ΕΕ·

ε) τους επιτρέπεται να ασκούν μόνο
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα 
σημεία 1 έως 6 και 15 του παραρτήματος 
Ι της παρούσας οδηγίας·

στ) υπόκεινται σε κατάλληλες και 
αποτελεσματικές απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων 
κεφαλαιακών απαιτήσεων, και σε 
κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο που έχει 
παρόμοιο αποτέλεσμα με το πλαίσιο που 
έχει καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης·

ζ) η συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού της εν λόγω κατηγορίας 
ιδρυμάτων, δεν υπερβαίνει το 3 % του 
ΑΕΠ του οικείου κράτους μέλους και η 
συνολική αξία των στοιχείων του 
ενεργητικού των μεμονωμένων 
ιδρυμάτων δεν υπερβαίνει τα 100 εκατ. 
EUR·

η) οι δραστηριότητές τους 
περιορίζονται στο κράτος μέλος στο 
οποίο βρίσκεται η έδρα τους·

Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά το 
κατά πόσον ένα ίδρυμα που υπόκειται σε 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 148 
εξακολουθεί να πληροί τους όρους που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 88
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
ορισμένες κατηγορίες ιδρυμάτων ενός 
κράτους μέλους, στην περίπτωση που η 
Επιτροπή αποφαίνεται με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 148, βάσει των 
πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του, 
ότι τα ιδρύματα που εμπίπτουν στην εν 
λόγω κατηγορία χαρακτηρίζονται ως 
πιστωτικές ενώσεις, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ενός κράτους μέλους και πληρούν 
όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Με την επιφύλαξη των ιδρυμάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, 
η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
ορισμένες κατηγορίες ιδρυμάτων ενός 
κράτους μέλους, στην περίπτωση που η 
Επιτροπή αποφαίνεται με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 148, βάσει των 
πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του, 
ότι τα ιδρύματα που εμπίπτουν στην εν 
λόγω κατηγορία χαρακτηρίζονται ως 
πιστωτικές ενώσεις, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ενός κράτους μέλους και πληρούν 
όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επιτρέπεται να δέχονται καταθέσεις δ) επιτρέπεται να δέχονται καταθέσεις 
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ή επιστρεπτέα κεφαλαία από τα μέλη τους
και οι καταθέσεις αυτές χαρακτηρίζονται 
ως καλυπτόμενες καταθέσεις βάσει του 
άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 5 της 
οδηγίας 2014/49/ΕΕ·

ή επιστρεπτέα κεφαλαία από τα μέλη τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

(Τροπολογία εμπνευσμένη από τις πληροφορίες που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Πιστωτικών Ενώσεων (ENCU)

Τροπολογία 90
Paul Tang

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επιτρέπεται να δέχονται καταθέσεις 
ή επιστρεπτέα κεφαλαία από τα μέλη τους
και οι καταθέσεις αυτές χαρακτηρίζονται 
ως καλυπτόμενες καταθέσεις βάσει του 
άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 5 της 
οδηγίας 2014/49/ΕΕ·

δ) επιτρέπεται να δέχονται καταθέσεις 
ή επιστρεπτέα κεφαλαία από τα μέλη τους·

Or. en

Τροπολογία 91
Paul Tang

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού της εν λόγω κατηγορίας 

διαγράφεται
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ιδρυμάτων, δεν υπερβαίνει το 3 % του 
ΑΕΠ του οικείου κράτους μέλους και η 
συνολική αξία των στοιχείων του 
ενεργητικού των μεμονωμένων 
ιδρυμάτων δεν υπερβαίνει τα 100 εκατ. 
EUR·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες πιστωτικές ενώσεις στα κράτη μέλη δεν εμπίπτουν σε αυτόν τον περιορισμό.

Τροπολογία 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η συνολική αξία των στοιχείων του 
ενεργητικού της εν λόγω κατηγορίας 
ιδρυμάτων, δεν υπερβαίνει το 3 % του 
ΑΕΠ του οικείου κράτους μέλους και η 
συνολική αξία των στοιχείων του 
ενεργητικού των μεμονωμένων 
ιδρυμάτων δεν υπερβαίνει τα 100 εκατ. 
EUR·

ζ) η συνολική αξία των στοιχείων του 
ενεργητικού της εν λόγω κατηγορίας 
ιδρυμάτων, δεν υπερβαίνει το 3 % του 
ΑΕΠ του οικείου κράτους μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

(Τροπολογία εμπνευσμένη από τις πληροφορίες που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Πιστωτικών Ενώσεων (ENCU).

Τροπολογία 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
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Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5βα. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε ιδρύματα τα οποία έχει 
συμπεριλάβει η Επιτροπή στον κατάλογο 
του άρθρου 2 παράγραφος 5 μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 148.

Or. en

Τροπολογία 94
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
δημοσίευση καταλόγου των οντοτήτων 
που εξαιρούνται από την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5α και 5β, καθώς και 
πληροφοριών σχετικά με την έκταση 
οποιασδήποτε προστασίας των 
καταθέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Βλ. τη γνώμη της ΕΚΤ (CON/2017/46).) Θα πρέπει να υπάρχει σαφής προσδιορισμός των 
τραπεζών ανάπτυξης και των πιστωτικών ενώσεων που πρόκειται να εξαιρεθούν. Θα πρέπει να 
δημιουργηθεί δημόσιο μητρώο των εξαιρούμενων οντοτήτων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
παρέχονται στο κοινό πληροφορίες σχετικά με την έκταση της προστασίας που παρέχεται στους 
καταθέτες. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη διαφάνεια όσον αφορά την 
κατάσταση και την εποπτεία των οντοτήτων αυτών και την προστασία των καταθετών τους.
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Τροπολογία 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:

διαγράφεται

«Μέχρι τις [5 έτη από την έναρξη ισχύος], 
η Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο 
του άρθρου 2 παράγραφος 5, μέσω της 
εξέτασης του κατά πόσον οι λόγοι που 
οδήγησαν στην εγγραφή των οντοτήτων 
στον κατάλογο εξακολουθούν να ισχύουν, 
του εθνικού νομικού πλαισίου και της 
εποπτείας που ισχύουν για τις οντότητες 
στον κατάλογο, του είδους και της 
ποιότητας της κάλυψης των καταθέσεων 
των οντοτήτων στον κατάλογο και, στην 
περίπτωση των φορέων του τύπου που 
ορίζεται στις παραγράφους 2 (5α) και 2 
(5β), λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των 
κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτό.»

Or. en

Τροπολογία 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:

διαγράφεται

«Μέχρι τις [5 έτη από την έναρξη ισχύος], 
η Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο 
του άρθρου 2 παράγραφος 5, μέσω της 
εξέτασης του κατά πόσον οι λόγοι που 
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οδήγησαν στην εγγραφή των οντοτήτων 
στον κατάλογο εξακολουθούν να ισχύουν, 
του εθνικού νομικού πλαισίου και της 
εποπτείας που ισχύουν για τις οντότητες 
στον κατάλογο, του είδους και της 
ποιότητας της κάλυψης των καταθέσεων 
των οντοτήτων στον κατάλογο και, στην 
περίπτωση των φορέων του τύπου που 
ορίζεται στις παραγράφους 2 (5α) και 2 
(5β), λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των 
κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτό.»

Or. en

Τροπολογία 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Γεώργιος Κύρτσος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:

διαγράφεται

«Μέχρι τις [5 έτη από την έναρξη ισχύος], 
η Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο 
του άρθρου 2 παράγραφος 5, μέσω της 
εξέτασης του κατά πόσον οι λόγοι που 
οδήγησαν στην εγγραφή των οντοτήτων 
στον κατάλογο εξακολουθούν να ισχύουν, 
του εθνικού νομικού πλαισίου και της 
εποπτείας που ισχύουν για τις οντότητες 
στον κατάλογο, του είδους και της 
ποιότητας της κάλυψης των καταθέσεων 
των οντοτήτων στον κατάλογο και, στην 
περίπτωση των φορέων του τύπου που 
ορίζεται στις παραγράφους 2 (5α) και 2 
(5β), λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των 
κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτό.»

Or. en
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Τροπολογία 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:

διαγράφεται

«Μέχρι τις [5 έτη από την έναρξη ισχύος], 
η Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο 
του άρθρου 2 παράγραφος 5, μέσω της 
εξέτασης του κατά πόσον οι λόγοι που 
οδήγησαν στην εγγραφή των οντοτήτων 
στον κατάλογο εξακολουθούν να ισχύουν, 
του εθνικού νομικού πλαισίου και της 
εποπτείας που ισχύουν για τις οντότητες 
στον κατάλογο, του είδους και της 
ποιότητας της κάλυψης των καταθέσεων 
των οντοτήτων στον κατάλογο και, στην 
περίπτωση των φορέων του τύπου που 
ορίζεται στις παραγράφους 2 (5α) και 2 
(5β), λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των 
κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτό.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιο ενδεδειγμένο να υπάρχει ένας σταθερός εξαντλητικός κατάλογος των 
απαλλασσομένων ιδρυμάτων.

Τροπολογία 99
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τις [5 έτη από την έναρξη ισχύος], η Μέχρι τις [5 έτη από την έναρξη ισχύος], η 
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Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο του 
άρθρου 2 παράγραφος 5, μέσω της 
εξέτασης του κατά πόσον οι λόγοι που 
οδήγησαν στην εγγραφή των οντοτήτων 
στον κατάλογο εξακολουθούν να ισχύουν, 
του εθνικού νομικού πλαισίου και της 
εποπτείας που ισχύουν για τις οντότητες 
στον κατάλογο, του είδους και της 
ποιότητας της κάλυψης των καταθέσεων 
των οντοτήτων στον κατάλογο και, στην 
περίπτωση των φορέων του τύπου που 
ορίζεται στις παραγράφους 2 (5α) και 2 
(5β), λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των 
κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτό.

Επιτροπή επανεξετάζει το εθνικό νομικό 
πλαίσιο που ισχύει για τις οντότητες στον 
κατάλογο, του είδους και της ποιότητας 
της κάλυψης των καταθέσεων των 
οντοτήτων στον κατάλογο και, στην 
περίπτωση των φορέων του τύπου που 
ορίζεται στις παραγράφους 2 (5α) και 2 
(5β), λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των 
κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτό.

Τα κριτήρια που ορίζονται στις 
παραγράφους 2 (5α) και 2 (5β), βάσει των 
οποίων ένα θεσμικό όργανο μπορεί να 
εξαιρεθεί από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 148, δεν 
εφαρμόζονται σε ιδρύματα που έχουν 
προηγουμένως εξαιρεθεί από τον 
κατάλογο της παραγράφου 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ότι τα εξαιρούμενα ιδρύματα που παρατίθενται συγκεκριμένα δεν χρειάζεται να 
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 2 (5α) και 2 (5β).

Τροπολογία 100
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τις [5 έτη από την έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο του 
άρθρου 2 παράγραφος 5, μέσω της 
εξέτασης του κατά πόσον οι λόγοι που 
οδήγησαν στην εγγραφή των οντοτήτων 
στον κατάλογο εξακολουθούν να ισχύουν,

Μέχρι τις [5 έτη από την έναρξη ισχύος], η 
ΕΑΤ συντάσσει έκθεση με αξιολόγηση
του εθνικού νομικού πλαισίου και της 
εποπτείας που ισχύουν για τις οντότητες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2 (5α) 
και 2 (5β), καθώς και του είδους και της 
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του εθνικού νομικού πλαισίου και της 
εποπτείας που ισχύουν για τις οντότητες 
στον κατάλογο, του είδους και της 
ποιότητας της κάλυψης των καταθέσεων 
των οντοτήτων στον κατάλογο και, στην 
περίπτωση των φορέων του τύπου που 
ορίζεται στις παραγράφους 2 (5α) και 2 
(5β), λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των 
κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτό.

ποιότητας της κάλυψης των καταθέσεων 
των οντοτήτων αυτών και υποβάλει την 
έκθεση αυτή στην Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τη συμπερίληψη των οντοτήτων 
στον κατάλογο του άρθρου 2 παράγραφος 5 της ΟΚΑ IV. Στη γνώμη της και στην έκθεση 
σχετικά με τα ρυθμιστικά περιμετρικά ζητήματα που αφορούν την ΟΚΑ IV/ΚΚΑ από τον 
Νοέμβριο του 2017, η ΕΑΤ παρατηρεί ότι το άρθρο 2 παράγραφος 5 της ΟΚΑ IV εξακολουθεί 
να ισχύει και χρήζει ελάχιστης επικαιροποίησης. Η τροπολογία αυτή προβλέπει την κατάρτιση 
έκθεσης από την ΕΑΤ με αξιολόγηση του ισχύοντος εθνικού νομικού πλαισίου και της 
εποπτείας, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 101
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τις [5 έτη από την έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο του 
άρθρου 2 παράγραφος 5, μέσω της 
εξέτασης του κατά πόσον οι λόγοι που 
οδήγησαν στην εγγραφή των οντοτήτων 
στον κατάλογο εξακολουθούν να ισχύουν, 
του εθνικού νομικού πλαισίου και της 
εποπτείας που ισχύουν για τις οντότητες 
στον κατάλογο, του είδους και της 
ποιότητας της κάλυψης των καταθέσεων 
των οντοτήτων στον κατάλογο και, στην 
περίπτωση των φορέων του τύπου που 
ορίζεται στις παραγράφους 2 (5α) και 2 
(5β), λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των 

Τα κριτήρια που ορίζονται στις 
παραγράφους 2 (5α) και 2 (5β), βάσει των 
οποίων ένα θεσμικό όργανο μπορεί να 
εξαιρεθεί από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 148, δεν 
εφαρμόζονται σε ιδρύματα που έχουν 
προηγουμένως εξαιρεθεί από τον 
κατάλογο της παραγράφου 5. Μέχρι τις [5 
έτη από την έναρξη ισχύος], η Επιτροπή 
δύναται να επανεξετάσει για τις 
οντότητες που απαριθμούνται σύμφωνα 
με τις παραγράφους 2 (5α) και 2 (5β), το 
εθνικό νομικό πλαίσιο και την εποπτεία
που ισχύουν για αυτές, καθώς και το 
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κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτό. είδος και την ποιότητα της κάλυψης των 
καταθέσεων των οντοτήτων αυτών, 
λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των 
κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτό.

Or. en

Τροπολογία 102
Paul Tang

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τις [5 έτη από την έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο του 
άρθρου 2 παράγραφος 5, μέσω της 
εξέτασης του κατά πόσον οι λόγοι που 
οδήγησαν στην εγγραφή των οντοτήτων 
στον κατάλογο εξακολουθούν να ισχύουν, 
του εθνικού νομικού πλαισίου και της 
εποπτείας που ισχύουν για τις οντότητες 
στον κατάλογο, του είδους και της 
ποιότητας της κάλυψης των καταθέσεων 
των οντοτήτων στον κατάλογο και, στην 
περίπτωση των φορέων του τύπου που 
ορίζεται στις παραγράφους 2 (5α) και 2 
(5β), λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των 
κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτό.

Μέχρι τις [5 έτη από την έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο του 
άρθρου 2 παράγραφος 5, μέσω της 
εξέτασης του κατά πόσον οι λόγοι που 
οδήγησαν στην εγγραφή των οντοτήτων 
στον κατάλογο εξακολουθούν να ισχύουν, 
του εθνικού νομικού πλαισίου και της 
εποπτείας που ισχύουν για τις οντότητες 
στον κατάλογο, στην περίπτωση των 
φορέων του τύπου που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 (5α) και 2 (5β), 
λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των 
κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτό.

Or. en

Τροπολογία 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Κώστας Μαυρίδης, 
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 64 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

64α) Πολιτική αποδοχών που είναι 
ουδέτερη ως προς το φύλο σε πιστωτικό 
ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων 
σημαίνει πολιτική αποδοχών που 
βασίζεται στην ίση αμοιβή μεταξύ 
γυναικών και ανδρών για ίση εργασία ή 
εργασία ίσης αξίας.

Or. en

Τροπολογία 104
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α) στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα 
πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας πριν από την έναρξη των 
δραστηριοτήτων τους. Με την επιφύλαξη 
των άρθρων 10 έως 14, καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις για την χορήγηση αυτής της 
άδειας και τις κοινοποιούν στην ΕΑΤ.

«Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα 
πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές
πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων 
τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1. Με την 
επιφύλαξη των άρθρων 10 έως 14, τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τις προϋποθέσεις 
για την χορήγηση αυτής της άδειας και τις 
κοινοποιούν στην ΕΑΤ.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Αιτιολόγηση

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
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any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Τροπολογία 105
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

«2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για την 
αποδοχή καταθέσεων ή άλλων 
επιστρεπτέων κεφαλαίων από 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α) κράτος μέλος·

β) περιφερειακή ή τοπική αρχή ενός 
κράτους-μέλους·

γ) δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, 
στους οποίους συμμετέχουν ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη·

δ) τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, 
των οποίων η ανάληψη και η άσκηση
δραστηριότητας καλύπτεται ρητά από το 
δίκαιο της Ένωσης, εκτός από την 
παρούσα οδηγία και τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013.

ε) τις οντότητες που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 5, των οποίων η 
δραστηριότητα διέπεται από το εθνικό 
δίκαιο.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη γνώμη της σχετικά με άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τον Νοέμβριο 
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του 2017 (EBA/Op/2017/13), η ΕΑΤ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: «Το άρθρο 9 παράγραφος 
2 της ΟΚΑ IV, στην υφιστάμενη διατύπωσή του, μπορεί να εξακολουθήσει να ισχύει για τα 
ρυθμιστικά συστήματα των κρατών μελών και οποιαδήποτε τροποποίησή του θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται με προηγούμενη εμπεριστατωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων πέραν του πεδίου 
εφαρμογής της έκθεσης για τους ΛΕΧΟ.». Δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί τέτοια 
εκτίμηση επιπτώσεων, η τροπολογία αποσκοπεί στη διατήρηση του άρθρου 9 παράγραφος 2 της 
ΟΚΑ IV στην υφιστάμενη διατύπωσή του.

Τροπολογία 106
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις οντότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 5, των οποίων η 
δραστηριότητα διέπεται από το εθνικό 
δίκαιο.

ε) τις οντότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφοι 5, 5α και 5β, των 
οποίων η δραστηριότητα διέπεται από το
εθνικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεκτικότητας, πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα ιδρύματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 2.

Τροπολογία 107
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις οντότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 5, των οποίων η 
δραστηριότητα διέπεται από το εθνικό 
δίκαιο.

ε) τις οντότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφοι 5 και 5α, των οποίων 
η δραστηριότητα διέπεται από το εθνικό 
δίκαιο.
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Or. en

Τροπολογία 108
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21β διαγράφεται

Ενδιάμεση μητρική επιχείρηση της ΕΕ

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από δύο 
ή περισσότερα ιδρύματα στην Ένωση, τα 
οποία αποτελούν μέρος του ιδίου ομίλου 
τρίτης χώρας, να έχουν ενδιάμεση 
ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εγκατεστημένη στην Ένωση.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εντός της Ένωσης, να λαμβάνει άδεια ως 
πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 
8, ή ως χρηματοδοτική εταιρεία 
συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική 
εταιρεία συμμετοχών σύμφωνα με το 
άρθρο 21α.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη 
από 30 δισ. EUR, εκτός εάν ο όμιλος της 
τρίτης χώρας αποτελεί ίδρυμα που δεν 
είναι ίδρυμα G-SII.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, η συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού στην Ένωση του ομίλου 
τρίτης χώρας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) το σύνολο των στοιχείων του 
ενεργητικού κάθε ιδρύματος του ομίλου 
τρίτης χώρας στην Ένωση, όπως αυτό 
προκύπτει από τον ενοποιημένο 
ισολογισμό τους· και
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β) το σύνολο των στοιχείων του 
ενεργητικού κάθε υποκαταστήματος του 
ομίλου τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στην Ένωση.

5. Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν 
στην ΕΑΤ κάθε άδεια λειτουργίας που 
χορηγούν σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από δύο ή 
περισσότερα ιδρύματα στην Ένωση, τα 
οποία αποτελούν μέρος του ιδίου ομίλου 
τρίτης χώρας, να έχουν ενδιάμεση 
ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εγκατεστημένη στην Ένωση.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από δύο ή 
περισσότερα ιδρύματα ή υποκαταστήματα 
τρίτης χώρας στην Ένωση, τα οποία 
αποτελούν μέρος του ιδίου ομίλου τρίτης 
χώρας, να έχουν ενδιάμεση ενωσιακή 
μητρική επιχείρηση εγκατεστημένη στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από δύο ή 
περισσότερα ιδρύματα στην Ένωση, τα 
οποία αποτελούν μέρος του ιδίου ομίλου 
τρίτης χώρας, να έχουν ενδιάμεση 
ενωσιακή μητρική επιχείρηση 

1. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1α, τα κράτη μέλη απαιτούν 
από δύο ή περισσότερα ιδρύματα στην 
Ένωση, τα οποία αποτελούν μέρος του 
ιδίου ομίλου τρίτης χώρας, να έχουν 
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εγκατεστημένη στην Ένωση. ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εγκατεστημένη στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να επιτρέπονται δύο ενδιάμεσες μητρικές επιχειρήσεις εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία 
μεταξύ αποτελεσματικής εποπτείας και αποτελεσματικής διάρθρωσης.

Τροπολογία 111
Brian Hayes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από δύο ή 
περισσότερα ιδρύματα στην Ένωση, τα 
οποία αποτελούν μέρος του ιδίου ομίλου 
τρίτης χώρας, να έχουν ενδιάμεση 
ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εγκατεστημένη στην Ένωση.

1. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 7, τα κράτη μέλη απαιτούν 
από δύο ή περισσότερα ιδρύματα στην 
Ένωση, τα οποία αποτελούν μέρος του 
ιδίου ομίλου τρίτης χώρας, να έχουν 
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εγκατεστημένη στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 112
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από δύο
ή περισσότερα ιδρύματα στην Ένωση, τα 
οποία αποτελούν μέρος του ιδίου ομίλου 
τρίτης χώρας, να έχουν ενδιάμεση 

1. Δύο ή περισσότερα ιδρύματα στην 
Ένωση, τα οποία αποτελούν μέρος του 
ιδίου ομίλου τρίτης χώρας, έχουν μια μόνο 
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
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ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εγκατεστημένη στην Ένωση.

εγκατεστημένη στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Τροπολογία 113
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από δύο
ή περισσότερα ιδρύματα στην Ένωση, τα 
οποία αποτελούν μέρος του ιδίου ομίλου 
τρίτης χώρας, να έχουν ενδιάμεση 
ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εγκατεστημένη στην Ένωση.

1. Δύο ή περισσότερα ιδρύματα στην 
Ένωση, τα οποία αποτελούν μέρος του 
ιδίου ομίλου τρίτης χώρας, έχουν 
τουλάχιστον μία ενδιάμεση ενωσιακή 
μητρική επιχείρηση εγκατεστημένη στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 114
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να επιτρέπουν στα ιδρύματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 να έχουν 
δύο ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές 
επιχειρήσεις, όταν η ίδρυση μίας 
ενδιάμεσης ενωσιακής μητρικής 
επιχείρησης:

i) αντιβαίνει στο νομικό ή 
κανονιστικό πλαίσιο που απαιτεί τον 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων στην 
τρίτη χώρα στην οποία έχει την έδρα της 
η τελική μητρική επιχείρηση του ομίλου 
της τρίτης χώρας ή

ii) καθιστά λιγότερο αποτελεσματική 
τη δυνατότητα εξυγίανσης ή επηρεάζει τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα 
σύμφωνα με εκτίμηση που έχει 
διενεργήσει η αρμόδια αρχή εξυγίανσης 
της ενδιάμεσης ενωσιακής μητρικής 
επιχείρησης σε στενό συντονισμό με την 
αρχή εξυγίανσης της μητρικής 
επιχείρησης της ενδιάμεσης ενωσιακής 
μητρικής επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει ότι η απαίτηση για μια ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
λαμβάνει υπόψη τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων σε 
άλλες δικαιοδοσίες, καθώς και τα ζητήματα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της 
δυνατότητας εξυγίανσης.

Τροπολογία 115
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
απαιτούν από τα ιδρύματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 να έχουν 
δύο ή περισσότερες ενδιάμεσες 
ενωσιακές μητρικές επιχειρήσεις, εάν οι 
αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι μια 
μεμονωμένη ενδιάμεση ενωσιακή 
μητρική επιχείρηση θα ήταν 
ασυμβίβαστη με την υποχρεωτική 
απαίτηση διαχωρισμού των 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους 
κανόνες της τρίτης χώρας στην οποία 
έχει την έδρα της η τελική μητρική 
επιχείρηση του ομίλου της τρίτης χώρας 
ή ότι θα ήταν σκόπιμο να διευκολυνθεί η 
αποτελεσματική εποπτεία ή εξυγίανση 
του ιδρύματος.

Or. en

Τροπολογία 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
επιτρέπουν στα ιδρύματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 να έχουν 
δύο ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές 
επιχειρήσεις, εάν οι αρμόδιες αρχές είναι 
βέβαιες ότι μια μεμονωμένη ενδιάμεση 
ενωσιακή μητρική επιχείρηση θα ήταν 
ασυμβίβαστη με την υποχρεωτική 
απαίτηση διαχωρισμού των 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους 
κανόνες της τρίτης χώρας στην οποία 
έχει την έδρα της η τελική μητρική 
επιχείρηση του ομίλου της τρίτης χώρας 
ή εάν αυτό θα διευκόλυνε την 
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αποτελεσματική εξυγίανση του 
ιδρύματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να επιτρέπονται δύο ενδιάμεσες μητρικές επιχειρήσεις εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία 
μεταξύ αποτελεσματικής εποπτείας και αποτελεσματικής διάρθρωσης.

Τροπολογία 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
επιτρέπουν στα ιδρύματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 να έχουν 
δύο ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές 
επιχειρήσεις, εάν οι αρμόδιες αρχές 
διαπιστώσουν ότι μια μεμονωμένη 
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
θα ήταν λειτουργικά ασυμβίβαστη με την 
υποχρεωτική απαίτηση διαχωρισμού των 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους 
κανόνες της τρίτης χώρας στην οποία 
έχει την έδρα της η τελική μητρική 
επιχείρηση του ομίλου της τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία 118
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
επιτρέπουν στα ιδρύματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 να έχουν 
δύο ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές 
επιχειρήσεις, εάν οι αρμόδιες αρχές 
διαπιστώσουν ότι μια μεμονωμένη 
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
θα ήταν ασυμβίβαστη με την 
υποχρεωτική απαίτηση διαχωρισμού των 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της τρίτης χώρας στην οποία 
έχει την έδρα της η τελική μητρική 
επιχείρηση του ομίλου της τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Τροπολογία 119
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 1α, οι αρμόδιες αρχές 
δύνανται να επιτρέπουν σε ένα ενωσιακό 
ίδρυμα που ανήκει στον ίδιο όμιλο τρίτης 
χώρας με άλλα ενωσιακά ιδρύματα να 
εγκατασταθεί εκτός της ενδιάμεσης 
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μητρικής επιχείρησης ή των ενδιάμεσων 
μητρικών επιχειρήσεων, εφόσον 
διαπιστώσει ότι το αποτέλεσμα της 
απαίτησης ή των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 1α 
σχετικά με τη διάρθρωση του εν λόγω 
ιδρύματος ή ιδρυμάτων μπορεί να έχει 
δυσανάλογες επιπτώσεις σε σχέση με τα 
οφέλη για την επίβλεψη και την 
εξυγίανση.

Or. en

Τροπολογία 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εντός της Ένωσης, να λαμβάνει άδεια ως
πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 8, 
ή ως χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών 
ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 
συμμετοχών σύμφωνα με το άρθρο 21α.

2. Μια ενδιάμεση ενωσιακή μητρική 
επιχείρηση είναι ένα πιστωτικό ίδρυμα 
σύμφωνα με το άρθρο 8, ή χρηματοδοτική 
εταιρεία συμμετοχών ή μικτή 
χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, 
η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 21α.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
όταν οι δραστηριότητες του ομίλου της 
τρίτης χώρας διεξάγονται κατά κύριο 
λόγο από επιχειρήσεις επενδύσεων ή η 
δεύτερη ενδιάμεση ενωσιακή μητρική 
επιχείρηση πρέπει να συσταθεί με σκοπό 
να διεξάγει επενδυτικές δραστηριότητες 
προκειμένου να συμμορφωθεί με μια 
υποχρεωτική απαίτηση όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1α, η ενδιάμεση 
ενωσιακή μητρική επιχείρηση ή η 
δεύτερη ενδιάμεση ενωσιακή μητρική 
επιχείρηση, αντιστοίχως, δύναται να είναι 
επιχείρηση επενδύσεων που έχει λάβει 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
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Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, μια δραστηριότητα 
θεωρείται ότι ασκείται κατά κύριο λόγο 
από επιχειρήσεις επενδύσεων, όταν ο 
συνολικός ισολογισμός των επιχειρήσεων 
επενδύσεων του ομίλου αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 50 % του συνολικού 
ισολογισμού του ομίλου ή όταν το 
εισόδημα που παράγουν οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 
το 50 % του συνολικού εισοδήματος του 
ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει συνταχθεί, το κείμενο δεν είναι συμβατό με την απαίτηση ότι η ενδιάμεση μητρική 
επιχείρηση πρέπει να είναι επιχείρηση επενδύσεων, όπως οι επιχειρήσεις αυτές ορίζονται στην 
οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και όχι στην οδηγία για τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις. Η τροπολογία αυτή επιτρέπει η ενδιάμεση μητρική επιχείρηση να είναι επιχείρηση 
επενδύσεων, εάν οι δραστηριότητες του ομίλου τρίτης χώρας είναι κατά κύριο λόγο οι 
δραστηριότητες που διεξάγει μια επιχείρηση επενδύσεων.

Τροπολογία 121
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εντός της Ένωσης, να λαμβάνει άδεια ως
πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 8, 
ή ως χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών 
ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 
συμμετοχών σύμφωνα με το άρθρο 21α.

2. Μια ενδιάμεση ενωσιακή μητρική 
επιχείρηση είναι ένα αδειοδοτημένο
πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 8, 
ή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή 
μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 
συμμετοχών, η οποία έχει εγκριθεί
σύμφωνα με το άρθρο 21α.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
εάν κανένα από τα ιδρύματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι 
πιστωτικό ίδρυμα ή μια δεύτερη 
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
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πρέπει να συσταθεί με σκοπό να διεξάγει 
επενδυτικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμμορφωθεί με μια υποχρεωτική 
απαίτηση όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1α, η ενδιάμεση ενωσιακή 
μητρική επιχείρηση ή η δεύτερη 
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση, 
αντιστοίχως, δύναται να είναι επιχείρηση 
επενδύσεων που έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εντός της Ένωσης, να λαμβάνει άδεια ως
πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 8, 
ή ως χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών 
ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 
συμμετοχών σύμφωνα με το άρθρο 21α.

2. Μια ενδιάμεση μητρική επιχείρηση 
είναι ένα αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα 
σύμφωνα με το άρθρο 8, ή χρηματοδοτική 
εταιρεία συμμετοχών ή μικτή 
χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών 
σύμφωνα με το άρθρο 21α.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
εάν κανένα από τα ιδρύματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι 
πιστωτικό ίδρυμα ή η δεύτερη ενδιάμεση 
ενωσιακή μητρική επιχείρηση πρέπει να 
συσταθεί με σκοπό να διεξάγει 
επενδυτικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμμορφωθεί με μια υποχρεωτική 
απαίτηση όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1α, η ενδιάμεση ενωσιακή 
μητρική επιχείρηση ή η δεύτερη 
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση, 
αντιστοίχως, δύναται να είναι επιχείρηση 
επενδύσεων που έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 
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της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να επιτρέπονται δύο ενδιάμεσες μητρικές επιχειρήσεις εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία
μεταξύ αποτελεσματικής εποπτείας και αποτελεσματικής διάρθρωσης.

Τροπολογία 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εντός της Ένωσης, να λαμβάνει άδεια ως 
πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 8, 
ή ως χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών 
ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 
συμμετοχών σύμφωνα με το άρθρο 21α.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
εντός της Ένωσης, να λαμβάνει άδεια ως 
πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 8, 
ή ως χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών 
ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 
συμμετοχών σύμφωνα με το άρθρο 21α.

Or. en

Τροπολογία 124
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από μια 
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση
εντός της Ένωσης, να λαμβάνει άδεια ως 
πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 8, 
ή ως χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών 

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές 
επιχειρήσεις εντός της Ένωσης, να 
λαμβάνουν άδεια ως πιστωτικό ίδρυμα 
σύμφωνα με το άρθρο 8, ή ως 
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ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 
συμμετοχών σύμφωνα με το άρθρο 21α.

χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή 
μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 
συμμετοχών σύμφωνα με το άρθρο 21α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική τροπολογία λόγω της τροπολογίας στο άρθρο 21β - παράγραφος 1 α (νέα).

Τροπολογία 125
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πέραν της παραγράφου 2, μια 
ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση 
επιτρέπεται να λάβει άδεια λειτουργίας 
ως επιχείρηση επενδύσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εάν 
δεν ανήκει κανένα πιστωτικό ίδρυμα ή 
συστημική επιχείρηση επενδύσεων στον 
ίδιο όμιλο τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία 126
Thierry Cornillet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 



PE616.798v01-00 66/193 AM\1144242EL.docx

EL

χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
30 δισ. EUR, εκτός εάν ο όμιλος της 
τρίτης χώρας αποτελεί ίδρυμα που δεν 
είναι ίδρυμα G-SII.

χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
30 δισ. EUR.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενδιάμεση μητρική επιχείρηση διατηρείται, αλλά καθίσταται αναλογική.

Τροπολογία 127
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
30 δισ. EUR, εκτός εάν ο όμιλος της 
τρίτης χώρας αποτελεί ίδρυμα που δεν 
είναι ίδρυμα G-SII.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
45 δισ. EUR.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους δηµιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσµιο επίπεδο, η τροπολογία αυξάνει 
το εφαρμοστέο κατώτατο όριο στα 45 δισ. EUR. προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τα 
κατώτατα όρια που ισχύουν σε άλλες χώρες (π.χ. ΗΠΑ). Επιπλέον, προκειμένου να 
αποφευχθούν δυσανάλογες επιπτώσεις σε ομίλους τρίτων χωρών με περιορισμένη παρουσία 
στην Ένωση, το μέτρο δεν θα πρέπει να καλύπτει αυτόματα όλα τα ιδρύματα G-SIB τρίτων 
χωρών. Δεν είναι όλα τα ιδρύματα G-SIB συστημικά συνδεδεμένα με το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα της ΕΕ.

Τροπολογία 128
Neena Gill
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
30 δισ. EUR, εκτός εάν ο όμιλος της 
τρίτης χώρας αποτελεί ίδρυμα που δεν 
είναι ίδρυμα G-SII.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
30 δισ. EUR.

Or. en

Τροπολογία 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
30 δισ. EUR, εκτός εάν ο όμιλος της 
τρίτης χώρας αποτελεί ίδρυμα που δεν 
είναι ίδρυμα G-SII.

3. Οι παράγραφοι 1, 1α και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
50 δισ. EUR.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθιστά την απαίτηση για τις ενδιάμεσες μητρικές επιχειρήσεις πιο αναλογική.

Τροπολογία 130
Ashley Fox
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
30 δισ. EUR, εκτός εάν ο όμιλος της 
τρίτης χώρας αποτελεί ίδρυμα που δεν 
είναι ίδρυμα G-SII.

3. Οι παράγραφοι 1, 1α, 1β και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
50 δισ. EUR.

Or. en

Τροπολογία 131
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
30 δισ. EUR, εκτός εάν ο όμιλος της τρίτης 
χώρας αποτελεί ίδρυμα που δεν είναι 
ίδρυμα G-SII.

3. Οι παράγραφοι 1, 1α και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από
30 δισ. EUR, εκτός εάν ο όμιλος της τρίτης 
χώρας αποτελεί ίδρυμα που δεν είναι 
ίδρυμα G-SII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική τροπολογία λόγω της τροπολογίας στο άρθρο 21β - παράγραφος 1 α (νέα).

Τροπολογία 132
Esther de Lange
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
30 δισ. EUR, εκτός εάν ο όμιλος της τρίτης 
χώρας αποτελεί ίδρυμα που δεν είναι 
ίδρυμα G-SII.

3. Οι παράγραφοι 1, 2 και 2α δεν 
εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης 
χώρας στην Ένωση είναι χαμηλότερη από 
30 δισ. EUR, εκτός εάν ο όμιλος της τρίτης 
χώρας αποτελεί ίδρυμα που δεν είναι 
ίδρυμα G-SII.

Or. en

Τροπολογία 133
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, η συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού στην Ένωση του ομίλου 
τρίτης χώρας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, η συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού των θυγατρικών στην 
Ένωση του ομίλου τρίτης χώρας είναι το 
άθροισμα των συνολικών στοιχείων του 
ενεργητικού κάθε ιδρύματος στην Ένωση 
του ομίλου τρίτης χώρας, όπως 
προκύπτει από τον ενοποιημένο 
ισολογισμό τους ή όπως προκύπτει από 
τον χωριστό ισολογισμό τους, όταν ο 
ισολογισμός του ιδρύματος δεν είναι 
ενοποιημένος.

α) το σύνολο των στοιχείων του 
ενεργητικού κάθε ιδρύματος του ομίλου 
τρίτης χώρας στην Ένωση, όπως αυτό 
προκύπτει από τον ενοποιημένο 
ισολογισμό τους· και

β) το σύνολο των στοιχείων του 
ενεργητικού κάθε υποκαταστήματος του 
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ομίλου τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 134
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, η συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού στην Ένωση του ομίλου 
τρίτης χώρας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, η συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού στην Ένωση του ομίλου 
τρίτης χώρας περιλαμβάνει τα συνολικά 
στοιχεία του ενεργητικού κάθε ιδρύματος 
στην Ένωση του ομίλου τρίτης χώρας, 
όπως προκύπτει από τον ενοποιημένο 
ισολογισμό τους.

Or. en

Τροπολογία 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, η συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού στην Ένωση του ομίλου 
τρίτης χώρας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, η συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού στην Ένωση του ομίλου 
τρίτης χώρας είναι το άθροισμα των εξής:

Or. en
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Τροπολογία 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το σύνολο των στοιχείων του 
ενεργητικού κάθε ιδρύματος του ομίλου 
τρίτης χώρας στην Ένωση, όπως αυτό 
προκύπτει από τον ενοποιημένο 
ισολογισμό τους· και

α) του ποσού των συνολικών
στοιχείων του ενεργητικού κάθε ιδρύματος 
του ομίλου τρίτης χώρας στην Ένωση, 
όπως αυτό προκύπτει από τον ενοποιημένο 
ισολογισμό τους ή όπως προκύπτει από 
τον χωριστό ισολογισμό τους, όταν ο 
ισολογισμός του ιδρύματος δεν είναι 
ενοποιημένος· και

Or. en

Τροπολογία 137
Petr Ježek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σύνολο των στοιχείων του 
ενεργητικού κάθε υποκαταστήματος του 
ομίλου τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στην Ένωση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της νομικής φύσης των υποκαταστημάτων και σε αντίθεση με τις θυγατρικές, η 
συμπερίληψη των υποκαταστημάτων στον υπολογισμό της συνολικής αξίας των στοιχείων του 
ενεργητικού συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τις τράπεζες τρίτων χωρών κατά τη μεταφορά 
των υποκαταστημάτων στις αντίστοιχες τράπεζες με άδεια λειτουργίας στον ΕΟΧ. Εάν 
περιλαμβάνονταν και τα υποκαταστήματα, αυτό θα μπορούσε θεωρητικά να σημαίνει ότι θα 
πρέπει να συσταθεί ενδιάμεση μητρική επιχείρηση ακόμα και στην περίπτωση μικρού μεγέθους 
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θυγατρικής.

Τροπολογία 138
Mady Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σύνολο των στοιχείων του 
ενεργητικού κάθε υποκαταστήματος του 
ομίλου τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στην Ένωση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία του ενεργητικού των υποκαταστημάτων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον 
υπολογισμό του κατώτατου ορίου. Τα υποκαταστήματα δεν έχουν νομική προσωπικότητα, ένα 
υποκατάστημα ανήκει στη μητρική του οντότητα και δεν έχει «δικά του» στοιχεία ενεργητικού. 
Η τροπολογία καθιστά την απαίτηση πιο αναλογική, αποφεύγοντας μια πιθανώς πολύπλοκη και 
τεχνητή διαδικασία πλασματικής εκχώρησης στοιχείων ενεργητικού σε ένα υποκατάστημα. 
Συμβάλλει επίσης στην ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής της απαίτησης με το πεδίο 
εφαρμογής παρόμοιων απαιτήσεων σε τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ.

Τροπολογία 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σύνολο των στοιχείων του 
ενεργητικού κάθε υποκαταστήματος του 
ομίλου τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στην Ένωση.

β) του ποσού του συνόλου των 
στοιχείων του ενεργητικού κάθε 
υποκαταστήματος του ομίλου τρίτης χώρας 
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην 
Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 47.
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Or. en

Τροπολογία 140
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σύνολο των στοιχείων του 
ενεργητικού κάθε υποκαταστήματος του 
ομίλου τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στην Ένωση.

β) το σύνολο των στοιχείων του 
ενεργητικού κάθε υποκαταστήματος του 
ομίλου τρίτης χώρας που έχει 
εγκατασταθεί στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση εφαρμογής των 
παραγράφων 1 ή 2, τα κράτη μέλη 
απαιτούν την εκ νέου σύσταση κάθε 
υποκαταστήματος τρίτης χώρας του 
ομίλου τρίτης χώρας είτε ως πιστωτικού 
ιδρύματος είτε ως υποκαταστήματος 
πιστωτικού ιδρύματος που έχει συσταθεί 
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 142
Esther de Lange
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση εφαρμογής των 
παραγράφων 1 ή 2, τα κράτη μέλη 
απαιτούν την εκ νέου σύσταση κάθε 
υποκαταστήματος τρίτης χώρας του 
ομίλου τρίτης χώρας είτε ως ιδρύματος 
είτε ως υποκαταστήματος ιδρύματος 
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 143
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, η συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού στην Ένωση του ομίλου 
τρίτης χώρας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) το ποσό των συνολικών στοιχείων 
του ενεργητικού κάθε ιδρύματος του 
ομίλου τρίτης χώρας στην Ένωση, όπως 
αυτό προκύπτει από τον ενοποιημένο 
ισολογισμό τους ή όπως προκύπτει από 
τον χωριστό ισολογισμό τους, όταν ο 
ισολογισμός του ιδρύματος δεν είναι 
ενοποιημένος· και

β) το ποσό του συνόλου των 
στοιχείων του ενεργητικού κάθε 
υποκαταστήματος του ομίλου τρίτης 
χώρας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας 
στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 47.

Or. en
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Τροπολογία 144
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν 
στην ΕΑΤ κάθε άδεια λειτουργίας που 
χορηγούν σύμφωνα με την παράγραφο 2.

5. Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν 
στην ΕΑΤ κάθε άδεια λειτουργίας που 
χορηγούν σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
καθώς και τις ακόλουθες πληροφορίες για 
κάθε όμιλο τρίτης χώρας που λειτουργεί 
στη δικαιοδοσία τους:

Or. en

Τροπολογία 145
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. τα ονόματα και το ύψος των 
συνολικών στοιχείων του ενεργητικού 
των εποπτευόμενων ιδρυμάτων που 
ανήκουν σε όμιλο τρίτης χώρας και τα 
είδη δραστηριοτήτων που έχουν λάβει 
άδεια να εκτελούν·

Or. en

Τροπολογία 146
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
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Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. τα ονόματα και το ύψος των 
συνολικών στοιχείων του ενεργητικού που 
αντιστοιχούν στα υποκαταστήματα στα 
οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας 
στο εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 47·

Or. en

Τροπολογία 147
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. το όνομα και τη νομική μορφή 
οποιασδήποτε ενδιάμεσης μητρικής 
επιχείρησης εγκατεστημένης στο εν λόγω 
κράτος μέλος και το όνομα του ομίλου 
τρίτης χώρας στον οποίο ανήκει.

Or. en

Τροπολογία 148
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΤ δημοσιεύει στον ιστότοπό της τον 
κατάλογο με όλες τις ενδιάμεσες μητρικές 
επιχειρήσεις της ΕΕ που έχουν λάβει άδεια 

Η ΕΑΤ δημοσιεύει στον ιστότοπό της τον 
κατάλογο με όλους τους ομίλους ομίλων 
τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται 
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λειτουργίας στην Ένωση. στην Ένωση και με όλες τις ενδιάμεσες 
μητρικές επιχειρήσεις της ΕΕ ή, κατά 
περίπτωση, επιχειρήσεις που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 149
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχει μια μόνο ενδιάμεση μητρική 
επιχείρηση της ΕΕ για όλα τα ιδρύματα 
που αποτελούν μέρος του ίδιου ομίλου 
τρίτης χώρας.

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε 
ίδρυμα που υπάγεται στη δικαιοδοσία 
τους και ανήκει σε όμιλο τρίτης χώρας 
πληροί μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) έχει μια μόνο ενδιάμεση μητρική 
επιχείρηση της ΕΕ·

β) είναι ενδιάμεση μητρική 
επιχείρηση της ΕΕ·

γ) είναι το μόνο ίδρυμα στην Ένωση 
του ομίλου τρίτης χώρας·

δ) αποτελεί μέρος ομίλου τρίτης 
χώρας του οποίου η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού στην Ένωση είναι 
μικρότερη από 50 δισεκατομμύρια EUR ή

ε) αποτελεί ίδρυμα για το οποίο έχει 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
απαιτείται ενδιάμεση μητρική επιχείρηση 
της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχει μια μόνο ενδιάμεση μητρική 
επιχείρηση της ΕΕ για όλα τα ιδρύματα 
που αποτελούν μέρος του ίδιου ομίλου 
τρίτης χώρας.

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχει μια μόνο ενδιάμεση μητρική 
επιχείρηση της ΕΕ για όλα τα ιδρύματα 
που αποτελούν μέρος του ίδιου ομίλου 
τρίτης χώρας, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές 
έχουν επιτρέψει στο ίδρυμα να διαθέτει 
δύο ενδιάμεσες μητρικές επιχειρήσεις της 
ΕΕ, προκειμένου το ίδρυμα να είναι 
συμβατό με την υποχρεωτική απαίτηση 
για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με τους κανόνες της τρίτης 
χώρας στην οποία η τελική μητρική 
επιχείρηση του ομίλου τρίτης χώρας έχει 
την έδρα της.

Or. en

Τροπολογία 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχει μια μόνο ενδιάμεση μητρική 
επιχείρηση της ΕΕ για όλα τα ιδρύματα 
που αποτελούν μέρος του ίδιου ομίλου 
τρίτης χώρας.

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε 
ίδρυμα που υπάγεται στη δικαιοδοσία 
τους και ανήκει σε όμιλο τρίτης χώρας 
πληροί μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) έχει ενδιάμεση μητρική επιχείρηση 
της ΕΕ·

β) είναι ενδιάμεση μητρική 
επιχείρηση της ΕΕ·

γ) είναι το μόνο ίδρυμα στην Ένωση
του ομίλου τρίτης χώρας· ή
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δ) ανήκει σε όμιλο τρίτης χώρας του 
οποίου η συνολική αξία των στοιχείων 
ενεργητικού στην Ένωση είναι μικρότερη 
από 30 δισεκατομμύρια EUR.

Or. en

Τροπολογία 152
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχει μια μόνο ενδιάμεση μητρική 
επιχείρηση της ΕΕ για όλα τα ιδρύματα 
που αποτελούν μέρος του ίδιου ομίλου 
τρίτης χώρας.

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι η 
απαίτηση να υπάρχει ενδιάμεση μητρική 
επιχείρηση της ΕΕ πληρούται για όλα τα 
ιδρύματα που αποτελούν μέρος του ίδιου 
ομίλου τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική τροπολογία λόγω της τροπολογίας στο άρθρο 21β - παράγραφος 1 α (νέα).

Τροπολογία 153
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/63/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχει μια μόνο ενδιάμεση μητρική 
επιχείρηση της ΕΕ για όλα τα ιδρύματα 
που αποτελούν μέρος του ίδιου ομίλου 
τρίτης χώρας.

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχει μια ενδιάμεση μητρική επιχείρηση 
της ΕΕ για όλα τα ιδρύματα που αποτελούν 
μέρος του ίδιου ομίλου τρίτης χώρας.
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Or. en

Τροπολογία 154
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι όμιλοι που λειτουργούν 
μέσω περισσοτέρων του ενός ιδρυμάτων 
της Ένωσης και με συνολική αξία 
στοιχείων ενεργητικού που υπερβαίνει τα 
30 δισεκατομμύρια EUR κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη του 
παρόντος άρθρου, έχουν μια ενδιάμεση 
μητρική επιχείρηση της ΕΕ ή, σύμφωνα 
με την παράγραφο 7, δύο ή περισσότερες 
ενδιάμεσες μητρικές επιχειρήσεις της ΕΕ 
από την ημερομηνία εφαρμογής της 
οδηγίας + τέσσερα έτη.

Or. en

Τροπολογία 155
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Εντός τεσσάρων ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τις απαιτήσεις 
που επιβάλλονται στα ιδρύματα από το 
παρόν άρθρο και, έπειτα από 
διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει 
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έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο. Μετά τη δημοσίευση της 
εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει, 
ενδεχομένως, τις αναγκαίες νομοθετικές 
τροποποιήσεις. Η εν λόγω έκθεση 
εξετάζει:

α) εάν οι απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου είναι λειτουργικές, αναγκαίες και 
αναλογικές και εάν άλλα μέτρα είναι 
καταλληλότερα·

β) εάν άλλες δικαιοδοσίες 
εφαρμόζουν απαιτήσεις παρόμοιες με το 
παρόν άρθρο και, εάν ναι, τη φύση και 
την επίπτωση των απαιτήσεων αυτών, 
κατά πόσον συνάδουν με τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου και τον αντίκτυπο 
των διαφόρων κατώτατων ορίων των 
στοιχείων ενεργητικού στις δικαιοδοσίες 
αυτές·

γ) τον αντίκτυπο των απαιτήσεων 
διαρθρωτικού διαχωρισμού σε άλλες 
δικαιοδοσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προβλέπει ότι η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με την ΕΑΤ, 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα 
της απαίτησης για τις ενδιάμεσες μητρικές επιχειρήσεις και, ενδεχομένως, προτείνει 
νομοθετικές τροποποιήσεις στην απαίτηση αυτή.

Τροπολογία 156
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι όμιλοι τρίτων χωρών που 
λειτουργούν μέσω περισσοτέρων του ενός 
ιδρυμάτων της Ένωσης στις [ημερομηνία 
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έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
και οι οποίες υπόκεινται στο παρόν 
άρθρο, διαθέτουν μια ενδιάμεση μητρική 
επιχείρηση της ΕΕ ή, στην περίπτωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1α, δύο 
ενδιάμεσες μητρικές επιχειρήσεις της ΕΕ 
εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 157
Brian Hayes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Εάν ο νόμος ή ο κανονισμός της 
δικαιοδοσίας προέλευσης ενός ομίλου 
απαιτεί τον διαρθρωτικό διαχωρισμό 
διαφορετικών δραστηριοτήτων, οι 
αρμόδιες αρχές επιτρέπουν τη σύσταση 
δύο ενδιάμεσων μητρικών επιχειρήσεων 
της ΕΕ, εφόσον:

α) οι αρμόδιες αρχές εξυγίανσης 
βεβαιωθούν ότι η ύπαρξη δύο εταιρειών 
συμμετοχών δεν αποτελεί εμπόδιο για την 
εξυγίανση των δραστηριοτήτων του 
ομίλου που υπάγεται στις εν λόγω 
εταιρείες συμμετοχών και για την 
ενδεχόμενη αναδιάρθρωση των 
δραστηριοτήτων αυτών μετά την 
εξυγίανση·

β) οι αρμόδιες εποπτικές αρχές 
βεβαιωθούν ότι η ύπαρξη δύο εταιρειών 
συμμετοχών δεν αποτελεί εμπόδιο για την 
εποπτεία των δραστηριοτήτων του 
ομίλου που υπάγεται στις εν λόγω 
εταιρείες συμμετοχών·

γ) τουλάχιστον μία από τις μητρικές 
επιχειρήσεις ή εταιρεία συμμετοχών 



AM\1144242EL.docx 83/193 PE616.798v01-00

EL

αυτής είναι πιστωτικό ίδρυμα.

Or. en

Τροπολογία 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι όμιλοι που λειτουργούν 
μέσω περισσοτέρων του ενός ιδρυμάτων 
της Ένωσης και με συνολική αξία 
στοιχείων ενεργητικού που υπερβαίνει τα 
30 δισεκατομμύρια EUR στις 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], έχουν μια ενδιάμεση 
μητρική επιχείρηση της ΕΕ ή, στην 
περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1α, δύο ενδιάμεσες μητρικές 
επιχειρήσεις της ΕΕ έως τις [ημερομηνία 
εφαρμογής της οδηγίας + τρία έτη].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισαγωγή μεταβατικής περιόδου τριών ετών για την ενδιάμεση μητρική επιχείρηση.

Τροπολογία 159
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 6, οι όμιλοι τρίτων χωρών 
που υπόκεινται σε εθνικές νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις που απαιτούν τον 
διαρθρωτικό διαχωρισμό των 
δραστηριοτήτων ενδέχεται να έχουν 
περισσότερες από μία ενδιάμεσες 
μητρικές επιχειρήσεις της ΕΕ. Οι εν λόγω 
ενδιάμεσες μητρικές επιχειρήσεις της ΕΕ 
οφείλουν να είναι συνεπείς με τον 
διαρθρωτικό διαχωρισμό των 
δραστηριοτήτων τον οποίο ο τραπεζικός 
όμιλος υποχρεούται να πραγματοποιήσει.

Or. en

Τροπολογία 160
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Εντός τριών ετών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τις απαιτήσεις 
που επιβάλλονται στα ιδρύματα από το 
παρόν άρθρο και, έπειτα από 
διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο. Μετά τη δημοσίευση της 
εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει, 
ενδεχομένως, τις αναγκαίες νομοθετικές 
τροποποιήσεις. Η εν λόγω έκθεση 
εξετάζει:

α) εάν οι απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου είναι λειτουργικές, αναγκαίες και 
αναλογικές και εάν άλλα μέτρα είναι 
καταλληλότερα·

β) εάν άλλες δικαιοδοσίες 
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εφαρμόζουν απαιτήσεις παρόμοιες με το 
παρόν άρθρο και, εάν ναι, τη φύση και 
την επίπτωση των απαιτήσεων αυτών, 
κατά πόσον συνάδουν με τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου και τον αντίκτυπο 
των διαφόρων κατώτατων ορίων των 
στοιχείων ενεργητικού στις δικαιοδοσίες 
αυτές·

γ) τον αντίκτυπο των απαιτήσεων 
διαρθρωτικού διαχωρισμού σε άλλες 
δικαιοδοσίες.

Or. en

Τροπολογία 161
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι όμιλοι που λειτουργούν 
μέσω περισσοτέρων του ενός ιδρυμάτων 
της Ένωσης και με συνολική αξία 
στοιχείων ενεργητικού που υπερβαίνει τα 
30 δισεκατομμύρια EUR στις 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], έχουν μια ενδιάμεση 
μητρική επιχείρηση της ΕΕ ή, στην 
περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1α, δύο ενδιάμεσες μητρικές 
επιχειρήσεις της ΕΕ έως τις [ημερομηνία 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας + τρία 
έτη].

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης των νομικών δομών, καθώς και του 
χρόνου που απαιτείται για τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων, η τροπολογία αυτή προβλέπει την 
παροχή επαρκούς διάρκειας μεταβατικής περιόδου για τη σύσταση μίας ή δύο ενδιάμεσων 
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μητρικών επιχειρήσεων της ΕΕ σε ομίλους που λειτουργούν μέσω περισσότερων του ενός 
ιδρυμάτων στην Ένωση και με συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού άνω των 30 
δισεκατομμυρίων EUR.

Τροπολογία 162
Brian Hayes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Εάν επιτρέπονται δύο ενδιάμεσες 
μητρικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο, θεωρούνται από κοινού ως 
όμιλος που υπόκειται σε ενοποιημένη 
εποπτεία σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του 
τίτλου VII της παρούσας οδηγίας και η 
αρχή ενοποιημένης εποπτείας 
καθορίζεται σύμφωνα με τις παρούσες 
διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 163
Brian Hayes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6γ. Εάν επιτρέπονται δύο ενδιάμεσες 
μητρικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο, θεωρούνται ως όμιλος 
κατά την έννοια της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, 
ορίζεται αρχή εξυγίανσης ομίλου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω 
οδηγίας και η αρχή αυτή διαθέτει όλες τις 
αρμοδιότητες και τις εξουσίες όσον 
αφορά τις ενδιάμεσες μητρικές 
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επιχειρήσεις που θα διέθετε εάν 
αποτελούσε όμιλο με μητρική επιχείρηση 
της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 164
Brian Hayes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 21 β – παράγραφος 6 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6δ. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι όμιλοι που λειτουργούν 
μέσω περισσοτέρων του ενός ιδρυμάτων 
της Ένωσης και με συνολική αξία 
στοιχείων ενεργητικού που υπερβαίνει τα 
30 δισεκατομμύρια EUR στις 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], έχουν μια ενδιάμεση 
μητρική επιχείρηση της ΕΕ ή, στην 
περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 7, δύο ενδιάμεσες μητρικές 
επιχειρήσεις της ΕΕ έως τις [ημερομηνία 
εφαρμογής της οδηγίας + τέσσερα έτη]».

Or. en

Τροπολογία 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 56 – στοιχείο στ α (νέο) και στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) στο άρθρο 56 προστίθενται τα 
στοιχεία στ α) και στβ):
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«στ α) αρμόδιων αρχών που αναφέρονται 
στο άρθρο 48 της τροποποιημένης 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

στβ) αρμόδιων αρχών που είναι 
αρμόδιες για την εφαρμογή κανόνων 
διαρθρωτικού διαχωρισμού εντός 
τραπεζικού ομίλου. »

Or. en

Τροπολογία 166
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 56 – στοιχείο στ α (νέο) και στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) στο άρθρο 56 προστίθενται τα 
στοιχεία στ α) και στβ):

«στ α) αρμόδιων αρχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 48 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α·

στ β) αρμόδιων αρχών που είναι 
αρμόδιες για την εφαρμογή κανόνων 
διαρθρωτικού διαχωρισμού εντός 
τραπεζικού ομίλου».

__________________

1α Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες ή για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, και την κατάργηση 
της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 
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οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ 
L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΚΤ, η παρούσα τροπολογία επιτρέπει τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 56 της ΟΚΑ με αρχές για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, καθώς και με αρμόδιες αρχές ή φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή 
κανόνων διαρθρωτικού διαχωρισμού εντός τραπεζικού ομίλου.

Τροπολογία 167
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 56 – στοιχείο στ α (νέο) και στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) στο άρθρο 56 προστίθενται τα 
στοιχεία στ α) και στβ):

«στ α) αρμόδιων αρχών που αναφέρονται 
στο άρθρο 48 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

στ β) αρμόδιων αρχών που είναι 
αρμόδιες για την εφαρμογή κανόνων 
διαρθρωτικού διαχωρισμού εντός 
τραπεζικού ομίλου».

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νέα σημεία θα επιτρέψουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης 
της τρομοκρατίας, καθώς και τις αρχές που είναι αρμόδιες για τους κανόνες διαρθρωτικού 
διαχωρισμού.
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Τροπολογία 168
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 β (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Στο άρθρο 63 εισάγεται στο τέλος 
το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται, τουλάχιστον, να 
απαιτούν την αντικατάσταση ενός 
προσώπου που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, εάν το πρόσωπο αυτό παραβαίνει 
τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του 
πρώτου εδαφίου».

Or. en

Αιτιολόγηση

(Βλ. τη γνώμη της ΕΚΤ (COD/2017/46)) Η τροπολογία αποσκοπεί να επιτρέψει στις αρμόδιες 
αρχές να απαιτήσουν την αντικατάσταση ενός ελεγκτή πιστωτικού ιδρύματος, όταν ο εν λόγω 
ελεγκτής παραβαίνει τα καθήκοντά του βάσει της παραγράφου 1.

Τροπολογία 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 β (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο) έως στοιχείο ιστ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) στο άρθρο 67, προστίθενται τα 
ακόλουθα στοιχεία ιστα), ιστβ), ιστγ) και 
ιστδ): 

ιστ α) ένα ίδρυμα δεν πληροί τις 
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που 
ορίζονται στο άρθρο 92 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 575/2013·
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ιστ β) ένα ίδρυμα ή φυσικό πρόσωπο δεν 
τηρεί υποχρέωση που απορρέει από 
κανονισμό ή απόφαση που έχει εκδοθεί 
από την αρμόδια αρχή·

ιστ γ) ένα ίδρυμα ενεργεί χωρίς 
προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής, 
όταν ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή 
οι εθνικές διατάξεις μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας απαιτούν από το 
ίδρυμα να λάβει την εν λόγω προηγούμενη 
άδεια, έλαβε την εν λόγω άδεια βάσει 
δικής του ψευδούς δήλωσης ή δεν 
συμμορφώνεται με τους όρους υπό τους 
οποίους χορηγήθηκε η άδεια αυτή·

ιστ δ) ένα ίδρυμα δεν παράσχει 
ειδοποίηση ή δεν την παράσχει σωστά, 
είτε εξ ολοκλήρου είτε χρονικά, εάν το 
ίδρυμα υποχρεούται να παράσχει την εν 
λόγω ειδοποίηση σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή με τις 
εθνικές διατάξεις μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Τροπολογία 170
Thierry Cornillet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 74

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

11α) Το άρθρο 74 απαλείφεται.

«Άρθρο 74

Εσωτερική διακυβέρνηση και σχέδια 
ανάκαμψης και εξυγίανσης

1. Τα ιδρύματα θεσπίζουν άρτιο πλαίσιο 
διακυβέρνησης το οποίο να περιλαμβάνει 
σαφή οργανωτική διάρθρωση με 
ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς 
γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές 
διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, 



PE616.798v01-00 92/193 AM\1144242EL.docx

EL

παρακολούθησης και αναφοράς των 
κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνουν ή 
ενδέχεται να αναλάβουν, επαρκείς 
μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου 
περιλαμβανομένων κατάλληλων 
διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών 
καθώς και πολιτικές και πρακτικές 
αποδοχών που να συνάδουν προς τις 
αρχές της ορθής και αποτελεσματικής 
διαχείρισης κινδύνων.

2. Το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι 
μηχανισμοί της παραγράφου 1 πρέπει να 
είναι εκτενή και αναλογικά προς τη φύση, 
το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των 
κινδύνων που ενέχουν το επιχειρηματικό 
μοντέλο και οι δραστηριότητες του 
ιδρύματος. Λαμβάνονται υπόψη τα 
τεχνικά κριτήρια που ορίζονται στα 
άρθρα 76 έως 95.

3. Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες 
και τους μηχανισμούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανεπαρκείς ρυθμίσεις διακυβέρνησης αποτελούν έναν από τους λόγους στους οποίους 
αποδίδονται οι αδυναμίες μέρους του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές δεν αρκούν. Ενώ είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η αναλογικότητα, ορισμένες 
βασικές αρχές θα πρέπει να καθορίζονται σε κανονισμό της ΕΕ. Οι στόχοι του άρθρου 74 της 
οδηγίας ΟΚΑ θα πρέπει να μεταφερθούν στον ΚΚΑ. Οι ορθές πρακτικές που καθορίζονται στα 
εθνικά πλαίσια και σε ορισμένους εθνικούς τραπεζικούς τομείς θα μπορούσαν να ωφελήσουν 
ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ, ενισχύοντας έτσι τη σταθερότητα ολόκληρης της ΕΕ.

Τροπολογία 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Κώστας Μαυρίδης, 
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
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Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 74

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(11α) το άρθρο 74 τροποποιείται ως εξής:

1. Τα ιδρύματα θεσπίζουν άρτιο 
πλαίσιο διακυβέρνησης το οποίο να 
περιλαμβάνει σαφή οργανωτική 
διάρθρωση με ευκρινείς, διαφανείς και 
συνεπείς γραμμές ευθύνης, 
αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, 
διαχείρισης, παρακολούθησης και 
αναφοράς των κινδύνων τους οποίους 
αναλαμβάνουν ή ενδέχεται να αναλάβουν, 
επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου 
περιλαμβανομένων κατάλληλων 
διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών 
καθώς και πολιτικές και πρακτικές 
αποδοχών που να συνάδουν προς τις αρχές 
της ορθής και αποτελεσματικής 
διαχείρισης κινδύνων.

«1. Τα ιδρύματα θεσπίζουν άρτιο 
πλαίσιο διακυβέρνησης το οποίο να 
περιλαμβάνει σαφή οργανωτική 
διάρθρωση με ευκρινείς, διαφανείς και 
συνεπείς γραμμές ευθύνης, 
αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, 
διαχείρισης, παρακολούθησης και 
αναφοράς των κινδύνων τους οποίους 
αναλαμβάνουν ή ενδέχεται να αναλάβουν, 
επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου 
περιλαμβανομένων κατάλληλων 
διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών 
καθώς και πολιτικές και πρακτικές 
αποδοχών που να συνάδουν προς τις αρχές 
της ορθής και αποτελεσματικής 
διαχείρισης κινδύνων. Οι εν λόγω 
πολιτικές και πρακτικές αποδοχών είναι 
ουδέτερες ως προς το φύλο.

2. Το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι 
μηχανισμοί της παραγράφου 1 πρέπει να 
είναι εκτενή και αναλογικά προς τη φύση, 
το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των 
κινδύνων που ενέχουν το επιχειρηματικό 
μοντέλο και οι δραστηριότητες του 
ιδρύματος. Λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά 
κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 76 έως 
95.

2. Το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι 
μηχανισμοί της παραγράφου 1 πρέπει να 
είναι εκτενή και αναλογικά προς τη φύση, 
το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των 
κινδύνων που ενέχουν το επιχειρηματικό 
μοντέλο και οι δραστηριότητες του 
ιδρύματος. Λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά 
κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 76 έως 
95.

3. Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες 
και τους μηχανισμούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

3. Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες 
και τους μηχανισμούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Ένα έτος μετά την έγκριση 
της παρούσας οδηγίας, η ΕΑΤ θα 
εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με την ουδέτερη ως προς το φύλο 
πολιτική αποδοχών για τα πιστωτικά 
ιδρύματα και τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων. Δύο έτη μετά τη δημοσίευση 
των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών 
και με βάση τις πληροφορίες που 
συλλέγονται από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, η ΕΑΤ θα καταρτίσει έκθεση 
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σχετικά με την εφαρμογή των ουδέτερων 
ως προς το φύλο πολιτικών αποδοχών 
από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Τροπολογία 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Κώστας Μαυρίδης, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν τις 
πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα 
με τα κριτήρια για δημοσιοποίηση που 
ορίζονται στα σημεία ζ), η), θ) και ια) του 
άρθρου 450 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις χρησιμοποιούν 
για τη συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων 
και των πρακτικών των πολιτικών 
αποδοχών. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
αυτές τις πληροφορίες στην ΕΑΤ.

1. Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν τις 
πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα 
με τα κριτήρια για δημοσιοποίηση που 
ορίζονται στα σημεία ζ), η), θ) και ια) του 
άρθρου 450 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και τις 
πληροφορίες που παρέχουν τα πιστωτικά 
ιδρύματα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
σχετικά με τη διαφορά αποδοχών μεταξύ 
των φύλων και χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες αυτές για τη συγκριτική 
αξιολόγηση των τάσεων και των 
πρακτικών των πολιτικών Οι αρμόδιες 
αρχές παρέχουν αυτές τις πληροφορίες 
στην ΕΑΤ.

Or. en

Τροπολογία 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)
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Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 75 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(12α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

3. Οι αρμόδιες αρχές συγκεντρώνουν
πληροφορίες για τον αριθμό των φυσικών 
προσώπων ανά ίδρυμα με αποδοχές ύψους 
1 εκατομμυρίου EUR ή περισσότερο ανά 
οικονομικό έτος, σε επίπεδο αμοιβών 1 
εκατομμυρίου EUR, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων 
των θέσεων απασχόλησης αυτών, του 
σχετικού επιχειρηματικού τομέα και των 
βασικών στοιχείων μισθού, πρόσθετων 
αμοιβών, μακροπρόθεσμων 
επιβραβεύσεων και συνταξιοδοτικών 
εισφορών. Αυτές οι πληροφορίες 
διαβιβάζονται στην ΕΑΤ, η οποία τις 
δημοσιεύει συνολικά στη βάση κράτους 
μέλους προέλευσης σε κοινό μορφότυπο 
διαβίβασης στοιχείων. Η ΕΑΤ μπορεί να 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για 
να διευκολύνει την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου και να
διασφαλίζει τη συνέπεια των 
πληροφοριών που συγκεντρώνονται.

3. Τα ιδρύματα αναφέρουν στις
αρμόδιες αρχές πληροφορίες για τον 
αριθμό των φυσικών προσώπων ανά 
ίδρυμα με αποδοχές ύψους 1 
εκατομμυρίου EUR ή περισσότερο ανά 
οικονομικό έτος, σε επίπεδο αμοιβών 1 
εκατομμυρίου EUR, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων 
των θέσεων απασχόλησης αυτών, του 
σχετικού επιχειρηματικού τομέα και των 
βασικών στοιχείων μισθού, πρόσθετων
αμοιβών, μακροπρόθεσμων 
επιβραβεύσεων και συνταξιοδοτικών 
εισφορών. Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν 
αυτές τις πληροφορίες στην ΕΑΤ, η οποία 
τις δημοσιεύει συνολικά, βάσει κράτους 
μέλους καταγωγής, σε κοινό μορφότυπο 
διαβίβασης στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 β (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 3α:

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων για τη διευκρίνιση 
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των ενιαίων μορφοτύπων, συχνοτήτων 
και ημερομηνιών κοινοποίησης, ορισμών 
και λύσεων ΤΠ που πρέπει να 
εφαρμόζονται στην Ένωση για την 
αναφορά των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 γ (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 76 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο άρθρο 76 εισάγεται στο τέλος 
το ακόλουθο εδάφιο:

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στα τα μικρά και μη σύνθετα ιδρύματα 
όπως ορίζονται στο άρθρο 430α του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Τροπολογία 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 γ (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 78 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(13α) στο άρθρο 78, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Όταν συγκεκριμένα ιδρύματα «4. Όταν συγκεκριμένα ιδρύματα 
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παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από 
την πλειοψηφία των ομολόγων τους ή 
υπάρχει μικρή ομοιότητα στην προσέγγιση 
που οδηγεί σε μεγάλη διακύμανση των 
αποτελεσμάτων, οι αρμόδιες αρχές 
ερευνούν τα σχετικά αίτια και, εφόσον 
μπορεί να διαπιστωθεί σαφώς ότι η 
προσέγγιση ενός ιδρύματος έχει ως 
αποτέλεσμα υποεκτίμηση των απαιτήσεων 
ιδίων κεφαλαίων η οποία δεν μπορεί να 
αποδοθεί σε διαφορές των υποκείμενων 
κινδύνων των ανοιγμάτων ή θέσεων, 
λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα.

παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από 
την πλειοψηφία των ομολόγων τους ή 
υπάρχει μικρή ομοιότητα στην προσέγγιση 
που οδηγεί σε μεγάλη διακύμανση των 
αποτελεσμάτων, οι αρμόδιες αρχές 
ερευνούν τα σχετικά αίτια και, εφόσον 
μπορεί να διαπιστωθεί σαφώς ότι η 
προσέγγιση ενός ιδρύματος έχει ως 
αποτέλεσμα υποεκτίμηση των απαιτήσεων 
ιδίων κεφαλαίων η οποία δεν μπορεί να 
αποδοθεί σε διαφορές των υποκείμενων 
κινδύνων των ανοιγμάτων ή θέσεων, 
λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
αρμόδιες αρχές διαθέτουν τις αναγκαίες 
εξουσίες για να λαμβάνουν τουλάχιστον 
τα ακόλουθα διορθωτικά μέτρα:

- να απαιτούν από ένα ίδρυμα να 
εφαρμόζει πρόσθετους 
πολλαπλασιαστικούς συντελεστές στις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις που 
καθορίζονται από εσωτερικές 
προσεγγίσεις·

- να απαιτούν από ένα ίδρυμα να 
χρησιμοποιεί τη σχετική τυποποιημένη 
προσέγγιση ή άλλο υπόδειγμα που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
575/2013 για τον υπολογισμό των ποσών 
των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο 
ανοιγμάτων ή των απαιτήσεων ιδίων 
κεφαλαίων εκτός από τον λειτουργικό 
κίνδυνο·

- να απαιτούν από ένα ίδρυμα να 
εφαρμόζει ένα κατώτατο όριο στις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις που 
καθορίζονται βάσει της εσωτερικής 
προσέγγισης, εκφραζόμενο ως ποσοστό 
της σχετικής τυποποιημένης προσέγγισης 
ή άλλου υποδείγματος που προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για 
τον υπολογισμό των ποσών των 
σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο 
ανοιγμάτων ή των απαιτήσεων ιδίων 
κεφαλαίων εκτός από τον λειτουργικό 
κίνδυνο·

- να επιβάλλουν στάση πληρωμών για την 
έγκριση προσαρμογών στις εσωτερικές 
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προσεγγίσεις, εάν έχουν ως αποτέλεσμα 
σημαντικά μειωμένους συντελεστές 
στάθμισης κινδύνου·

- να απαιτούν από τα ιδρύματα να 
δημοσιοποιούν τις διαφορές μεταξύ των 
υπολογισμών που παράγονται από τη 
σχετική τυποποιημένη προσέγγιση και 
των εσωτερικών προσεγγίσεων·

Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για τη σύγκλιση 
κατά την εφαρμογή των διορθωτικών 
ενεργειών που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο από τις αρμόδιες 
αρχές.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:El:PDF)

Τροπολογία 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 84 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα ιδρύματα εφαρμόζουν εσωτερικά 
συστήματα ή χρησιμοποιούν την 
τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 
εντοπισμό, την εκτίμηση, τη διαχείριση και 
τον μετριασμό των κινδύνων που 
προκύπτουν από δυνητικές μεταβολές 
επιτοκίων που επηρεάζουν τόσο την 
οικονομική αξία των μετοχών και των 
καθαρών εσόδων από τόκους από τις 
δραστηριότητες συναλλαγών εκτός 
χαρτοφυλακίου του ιδρύματος.

1. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα ιδρύματα εφαρμόζουν εσωτερικά 
συστήματα ή χρησιμοποιούν την 
τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 
εντοπισμό, την εκτίμηση, τη διαχείριση και 
τον μετριασμό των κινδύνων που 
προκύπτουν από δυνητικές μεταβολές 
επιτοκίων που επηρεάζουν τόσο την 
οικονομική αξία των μετοχών και των 
καθαρών εσόδων από τόκους από τις 
δραστηριότητες συναλλαγών εκτός 
χαρτοφυλακίου του ιδρύματος. Κατά 
παρέκκλιση, τα μικρά και μη σύνθετα 
ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 
430α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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575/2013, υποχρεούνται να 
χρησιμοποιούν την τυποποιημένη 
μεθοδολογία μόνο εάν η αρμόδια αρχή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα 
εσωτερικά συστήματα δεν επαρκούν.

Or. en

Τροπολογία 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 84 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα ιδρύματα εφαρμόζουν εσωτερικά 
συστήματα για την εκτίμηση και την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 
προκύπτουν από δυνητικές μεταβολές 
επιτοκίων που επηρεάζουν τόσο την 
οικονομική αξία των μετοχών και των 
καθαρών εσόδων από τόκους από τις 
δραστηριότητες συναλλαγών εκτός 
χαρτοφυλακίου του ιδρύματος.

2. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα ιδρύματα εφαρμόζουν εσωτερικά 
συστήματα για την εκτίμηση και την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 
προκύπτουν από δυνητικές μεταβολές 
επιτοκίων που δεν εξηγούνται από τον 
κίνδυνο επιτοκίου ή από τον αναμενόμενο 
πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο αθέτησης
από τις δραστηριότητες συναλλαγών εκτός 
χαρτοφυλακίου του ιδρύματος όσον αφορά 
τα στοιχεία του ενεργητικού στις 
αγοραίες αξίες τους (βάσει των 
τρεχουσών τιμών της αγοράς).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία απομονώνουν τον κίνδυνο
πιστωτικών περιθωρίων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (CSRBB) από τον κίνδυνο επιτοκίου 
στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (IRRBB) και τον χαρακτηρίζουν ως «σχετικό κίνδυνο που 
πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται». Η τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση 
του ορισμού του CSRBB με την Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS).

Τροπολογία 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
απαιτούν από τα ιδρύματα να 
χρησιμοποιούν την τυποποιημένη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 όταν τα εσωτερικά 
συστήματα που εφαρμόζουν τα ιδρύματα
για τους σκοπούς αξιολόγησης των 
κινδύνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν είναι ικανοποιητικά.

3. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
απαιτούν κατά περίπτωσηαπό ένα ίδρυμα
να χρησιμοποιεί την τυποποιημένη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 όταν τα εσωτερικά 
συστήματα που εφαρμόζει το ίδρυμα αυτό
για τους σκοπούς αξιολόγησης των 
κινδύνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν είναι ικανοποιητικά.

Οι αρμόδιες αρχές αιτιολογούν δεόντως 
και εγγράφως σε κάθε ίδρυμα την 
απόφαση να απαιτήσουν τη χρήση της 
τυποποιημένης μεθοδολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας, η χρήση της τυποποιημένης μεθοδολογίας θα πρέπει 
να επιβάλλεται μόνο από την αρμόδια αρχή, κατά περίπτωση, ύστερα από μεμονωμένη 
επανεξέταση του συστήματος διακυβέρνησης και των μοντέλων ενός επιμέρους ιδρύματος. 
Επειδή πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, είναι σημαντικό οι εποπτικές αρχές να 
αιτιολογούν εγγράφως σε κάθε ίδρυμα την πιθανή απόφαση να επιβάλουν την τυποποιημένη 
προσέγγιση και, ειδικότερα, να παράσχουν σαφή εικόνα των ελλείψεων του εσωτερικού 
μοντέλου μιας τράπεζας στη μέτρηση του IRRBB.

Τροπολογία 180
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
απαιτούν από τα ιδρύματα να 

3. Με βάση την κατά περίπτωση 
ανάλυση των μοντέλων και του πλαισίου 
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χρησιμοποιούν την τυποποιημένη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 όταν τα εσωτερικά 
συστήματα που εφαρμόζουν τα ιδρύματα
για τους σκοπούς αξιολόγησης των 
κινδύνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν είναι ικανοποιητικά.

διακυβέρνησης ενός ιδρύματος, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να απαιτούν από 
το ίδρυμα αυτό να χρησιμοποιεί την 
τυποποιημένη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 όταν τα 
εσωτερικά συστήματα που εφαρμόζει το 
ίδρυμα αυτό για τους σκοπούς 
αξιολόγησης των κινδύνων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι 
ικανοποιητικά. Οι αρμόδιες αρχές 
αιτιολογούν τις αποφάσεις τους να 
επιβάλουν τη χρήση της μεθοδολογίας 
αυτής.

Or. en

Τροπολογία 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
απαιτούν από τα ιδρύματα να 
χρησιμοποιούν την τυποποιημένη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 όταν τα εσωτερικά 
συστήματα που εφαρμόζουν τα ιδρύματα 
για τους σκοπούς αξιολόγησης των 
κινδύνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν είναι ικανοποιητικά.

3. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
απαιτούν από τα ιδρύματα να 
χρησιμοποιούν την τυποποιημένη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ως εφεδρική προσέγγιση
όταν τα εσωτερικά συστήματα που 
εφαρμόζουν τα ιδρύματα για τους σκοπούς 
αξιολόγησης των κινδύνων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
ανεπαρκή βάσει ατομικής αξιολόγησης 
των μοντέλων μέτρησης των ιδρυμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρότυπο της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τον IRRBB προτείνει τη δυνατότητα 
εφαρμογής τυποποιημένου μοντέλου σε περίπτωση «ανεπαρκών» μοντέλων εσωτερικής 
μέτρησης. Η φράση «δεν είναι ικανοποιητικά» υποδηλώνει πολύ ευρύτερη εφαρμογή. Κατά τον 
ίδιο τρόπο, το τυποποιημένο πλαίσιο της BCBS ορίζει ένα μοντέλο και δεν αναφέρεται σε ένα 
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ολόκληρο «σύστημα», γι’ αυτό θεωρούμε πιο κατάλληλο τον όρο «μοντέλο».

Τροπολογία 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων προκειμένου να 
καθορίσει, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, τις λεπτομέρειες της 
τυποποιημένης μεθοδολογίας που μπορούν 
να χρησιμοποιούν τα ιδρύματα για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης των κινδύνων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων προκειμένου να 
καθορίσει, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, τις λεπτομέρειες της 
τυποποιημένης μεθοδολογίας που μπορούν 
να χρησιμοποιούν τα ιδρύματα για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης των κινδύνων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
βαθμονομημένης με συντηρητικό τρόπο 
εναλλακτικής απλουστευμένης 
μεθοδολογίας για μικρά και μη σύνθετα 
ιδρύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 430α 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Or. en

Τροπολογία 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων προκειμένου να 
καθορίσει, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, τις λεπτομέρειες της
τυποποιημένης μεθοδολογίας που μπορούν 
να χρησιμοποιούν τα ιδρύματα για τους 

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων προκειμένου να 
καθορίσει, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, τις αρχές μιας αναλογικής και 
απλής τυποποιημένης μεθοδολογίας που 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα ιδρύματα 
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σκοπούς της αξιολόγησης των κινδύνων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

για τους σκοπούς της αξιολόγησης των 
κινδύνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ή οφείλουν να 
χρησιμοποιούν σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του πυλώνα 2 θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί ιδιοσυγκρασιακή 
διαδικασία. Δεν είναι σκόπιμο να δημιουργηθούν τεχνικά πρότυπα που να καθορίζουν τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να μετρώνται οι κίνδυνοι του πυλώνα 2.

Τροπολογία 184
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 84 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 84α:

«Άρθρο 84α

Κίνδυνοι που συνδέονται με το κλίμα

Η ΕΑΤ διερευνά την καθιέρωση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων ως νέας 
κατηγορίας κινδύνων, προκειμένου να 
αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, τις πιθανές 
σημαντικές πηγές και τις επιπτώσεις των 
περιβαλλοντικών κινδύνων στα ιδρύματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες 
εκθέσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα των 
ιδρυμάτων. Έως τις [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος + 1 έτος], η ΕΑΤ 
υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με τα συμπεράσματά της.

Βάσει της παρούσας έκθεσης, η 
Επιτροπή υποβάλλει ενδεχομένως 
νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ενόψει της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης, η ΕΑΤ εξουσιοδοτείται να 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την καθιέρωση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων ως νέας κατηγορίας κινδύνων, προκειμένου να αξιολογήσει, μεταξύ 
άλλων, τις πιθανές σημαντικές πηγές και τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών κινδύνων στα 
ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες εκθέσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα των 
ιδρυμάτων.

Τροπολογία 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 84 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 84α:

«Άρθρο 84α 

Κίνδυνοι που συνδέονται με το κλίμα

1. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι εφαρμόζονται πολιτικές και 
διαδικασίες για τον εντοπισμό, τη 
μέτρηση και τη διαχείριση όλων των 
σημαντικών πηγών και επιπτώσεων των 
κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα.

2. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1, το ίδρυμα προσδιορίζει τα 
ακόλουθα:

α) κινδύνους στους οποίους είναι 
εκτεθειμένο το ίδρυμα σε 
βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο επίπεδο·

β) περιγραφή των σημαντικών 
συγκεντρώσεων πιστωτικών ανοιγμάτων 
σε στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται 
με τον άνθρακα, εφόσον έχουν υλικό 
χαρακτήρα. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ανάλυση σεναρίων για το 
κλίμα που λαμβάνει υπόψη τις 
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μελλοντικές εξελίξεις, στην οποία να 
αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο το 
χαρτοφυλάκιο ευθυγραμμίζεται με τον 
στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για 
τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη αισθητά χαμηλότερα από τους 
2°C, όπως συνιστά η TCFD.

γ) περιγραφή του αντικτύπου των 
κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στη 
στρατηγική και στο σχέδιο 
χρηματοδότησης του ιδρύματος, εφόσον 
έχουν υλικό και χρηματοπιστωτικό 
χαρακτήρα·

δ) περιγραφή των διαδικασιών που 
χρησιμοποιεί το ίδρυμα για τον 
εντοπισμό, την εκτίμηση και τη 
διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με 
το κλίμα·

ε) τις παραμέτρους και τις μετρήσεις 
που χρησιμοποιούνται από το ίδρυμα για 
να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των 
βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων κινδύνων που 
συνδέονται με το κλίμα επί του δανεισμού 
και των χρηματοοικονομικών ενδιάμεσων 
συναλλαγών, εφόσον έχουν υλικό 
χαρακτήρα.

3. Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που διευκρινίζουν:

α) το περιεχόμενο ενός 
βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και 
μακροπρόθεσμου χρονοδιαγράμματος·

β) τη μορφή των συγκεκριμένων 
προβλημάτων που συνδέονται με το κλίμα 
και θα μπορούσαν να ανακύψουν 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα, επιφέροντας υλικές και 
χρηματοοικονομικές επιπτώσεις για το 
ίδρυμα·

γ) τη μορφή των φυσικών κινδύνων 
και των κινδύνων κατά τη μετάβαση·

δ) τη μορφή των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν 
ποιοι κίνδυνοι μπορεί να έχουν υλικές και 
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χρηματοοικονομικές επιπτώσεις για το 
ίδρυμα·

ε) τη μορφή της πράσινης έκθεσης 
με βάση τη μεθοδολογία αποτυπώματος 
άνθρακα που ορίζεται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 501δα (νέο) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

στ) τη μορφή της καφέ έκθεσης με 
βάση τη μεθοδολογία αποτυπώματος 
άνθρακα που ορίζεται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 501δβ (νέο) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

ζ) τη μορφή της ανάλυσης σεναρίων 
για το κλίμα που λαμβάνει υπόψη τις 
μελλοντικές εξελίξεις σε επίπεδο 
χαρτοφυλακίου.

Η ΕΑΤ δημοσιοποιεί αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές έως ... [δύο έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

4. Η ΕΑΤ θα πρέπει να διενεργήσει 
ανάλυση σεναρίων για το κλίμα που 
λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις 
στα χαρτοφυλάκια των ρυθμιζόμενων 
οντοτήτων για την εκτίμηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και 
της ευθυγράμμισης του χαρτοφυλακίου 
δανείων με το κλίμα στο επίπεδο της 
αγοράς της ΕΕ. Θα πρέπει να 
συνεργαστεί με άλλες ΕΕΑ και την 
Επιτροπή για την εναρμόνιση της εν λόγω 
ανάλυσης σεναρίων για το κλίμα».

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και τις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης, τα 
ιδρύματα θα πρέπει να ενσωματώσουν και τους κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα στη 
διαχείριση κινδύνων.

Τροπολογία 186
Peter Simon
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 84 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
84α:

«Άρθρο 84α

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

1. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι υπάρχουν αρχές και διαδικασίες για 
τον εντοπισμό, τη μέτρηση και τη 
διαχείριση όλων των σημαντικών πηγών 
και επιπτώσεων των περιβαλλοντικών 
κινδύνων.

2. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1, το ίδρυμα προσδιορίζει τα 
ακόλουθα:

α) κινδύνους στους οποίους είναι 
εκτεθειμένο το ίδρυμα σε 
βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο επίπεδο·

β) περιγραφή των σημαντικών 
συγκεντρώσεων πιστωτικών ανοιγμάτων 
σε στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται 
με τον άνθρακα, εφόσον έχουν υλικό 
χαρακτήρα. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ανάλυση σεναρίων για το 
κλίμα που λαμβάνει υπόψη τις 
μελλοντικές εξελίξεις, στην οποία να 
αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο το 
χαρτοφυλάκιο ευθυγραμμίζεται με τον 
στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για 
τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη αισθητά χαμηλότερα από τους 
2°C, όπως συνιστά η Ομάδα εργασίας για 
τις δημοσιονομικές γνωστοποιήσεις του 
Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας για το Κλίμα.

γ) περιγραφή του αντικτύπου των 
περιβαλλοντικών κινδύνων στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα, στη 
στρατηγική και στο σχέδιο 
χρηματοδότησης του ιδρύματος, εφόσον 
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έχουν υλικό και χρηματοπιστωτικό 
χαρακτήρα·

δ) περιγραφή των διαδικασιών που 
χρησιμοποιεί το ίδρυμα για τον 
εντοπισμό, την εκτίμηση και τη 
διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων·

ε) τις παραμέτρους και τις μετρήσεις 
που χρησιμοποιούνται από το ίδρυμα για 
να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των 
βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών 
κινδύνων επί του δανεισμού και των 
χρηματοοικονομικών ενδιάμεσων 
συναλλαγών, εφόσον έχουν υλικό 
χαρακτήρα.

3. Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που διευκρινίζουν:

α) το περιεχόμενο ενός 
βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και 
μακροπρόθεσμου χρονοδιαγράμματος·

β) τη μορφή των συγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και θα 
μπορούσαν να ανακύψουν 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα, επιφέροντας υλικές και 
χρηματοοικονομικές επιπτώσεις για το 
ίδρυμα·

γ) τη μορφή των φυσικών κινδύνων 
και των κινδύνων κατά τη μετάβαση·

δ) τη μορφή των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν 
ποιοι κίνδυνοι μπορεί να έχουν υλικές και 
χρηματοοικονομικές επιπτώσεις για το 
ίδρυμα·

ε) τη μορφή ενός στοιχείου 
ενεργητικού που συνδέεται με τον 
άνθρακα·

στ) τι εννοείται ως ανάλυση σεναρίων 
για το κλίμα που λαμβάνει υπόψη τις 
μελλοντικές εξελίξεις σε επίπεδο 
χαρτοφυλακίου.

Η ΕΑΤ δημοσιοποιεί αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές έως [δύο έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
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οδηγίας].

4. Η ΕΑΤ θα πρέπει να διενεργήσει 
ανάλυση σεναρίων για το κλίμα που 
λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις 
στα χαρτοφυλάκια των ρυθμιζόμενων 
οντοτήτων για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων και της 
ευθυγράμμισης του χαρτοφυλακίου 
δανείων με το κλίμα στο επίπεδο της 
αγοράς της ΕΕ. Θα πρέπει να 
συνεργαστεί με άλλες ΕΕΑ και την 
Επιτροπή για την εναρμόνιση της εν λόγω 
ανάλυσης σεναρίων για το κλίμα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω εναρμόνιση του νέου άρθρου 84α με τις συστάσεις που διατύπωσε η Ομάδα 
εργασίας για τις δημοσιονομικές γνωστοποιήσεις του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας σχετικά με το κλίμα.

Τροπολογία 187
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 84 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
84α:

«Άρθρο 84α

Σημαντικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, 
κοινωνικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι 
διακυβέρνησης

1. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι εφαρμόζονται πολιτικές και 
διαδικασίες για τον εντοπισμό, τη 
μέτρηση και τη διαχείριση όλων των 
σημαντικών πηγών και επιπτώσεων των 
σημαντικών περιβαλλοντικών κινδύνων, 
κοινωνικών κινδύνων και κινδύνων 
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διακυβέρνησης.

2. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1, το ίδρυμα προσδιορίζει τα 
ακόλουθα:

α) κινδύνους στους οποίους είναι 
εκτεθειμένο το ίδρυμα σε 
βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο επίπεδο·

β) περιγραφή των σημαντικών 
συγκεντρώσεων πιστωτικών ανοιγμάτων 
σε στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται 
με τον άνθρακα, εφόσον έχουν υλικό 
χαρακτήρα·

γ) περιγραφή του αντικτύπου των 
σημαντικών περιβαλλοντικών κινδύνων, 
κοινωνικών κινδύνων και κινδύνων 
διακυβέρνησης στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα, στη στρατηγική και στο 
σχέδιο χρηματοδότησης του ιδρύματος, 
εφόσον έχουν υλικό και 
χρηματοπιστωτικό χαρακτήρα·

δ) περιγραφή των διαδικασιών που 
χρησιμοποιεί το ίδρυμα για τον 
εντοπισμό, την εκτίμηση και τη 
διαχείριση σημαντικών περιβαλλοντικών 
κινδύνων, κοινωνικών κινδύνων και 
κινδύνων διακυβέρνησης·

ε) τις παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται από το ίδρυμα για να 
εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των 
βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων σημαντικών 
περιβαλλοντικών κινδύνων, κοινωνικών 
κινδύνων και κινδύνων διακυβέρνησης 
επί του δανεισμού και των 
χρηματοοικονομικών ενδιάμεσων 
συναλλαγών, εφόσον έχουν υλικό 
χαρακτήρα.

3. Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που διευκρινίζουν:

α) το περιεχόμενο ενός 
βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και 
μακροπρόθεσμου χρονοδιαγράμματος·

β) τη μορφή των συγκεκριμένων 
προβλημάτων που συνδέονται με 
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περιβαλλοντικούς κινδύνους, κοινωνικούς 
κινδύνους και κινδύνους διακυβέρνησης 
και θα μπορούσαν να ανακύψουν 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα, επιφέροντας υλικές και 
χρηματοοικονομικές επιπτώσεις για το 
ίδρυμα·

γ) τη μορφή των φυσικών κινδύνων
και των κινδύνων κατά τη μετάβαση·

δ) τη μορφή των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν 
ποιοι κίνδυνοι μπορεί να έχουν υλικές και 
χρηματοοικονομικές επιπτώσεις για το 
ίδρυμα·

ε) τη μορφή ενός στοιχείου 
ενεργητικού που συνδέεται με τον
άνθρακα, σύμφωνα με την καφέ 
ταξινόμηση της ΕΕ που εγκρίθηκε με την 
ίδια διαδικασία με αυτή για την πράσινη 
ταξινόμηση της ΕΕ·

Η ΕΑΤ δημοσιοποιεί αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές έως ... [δύο έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

4. Για την αξιολόγηση των κινδύνων 
που συνδέονται με το κλίμα των 
τραπεζών, η ΕΑΤ θα πρέπει να 
προωθήσει την ανάλυση σεναρίων για το 
κλίμα που λαμβάνει υπόψη τις 
μελλοντικές εξελίξεις στα χαρτοφυλάκιά 
τους, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 
ΕΕΑ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και τις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης, τα 
ιδρύματα θα πρέπει να ενσωματώσουν και τους κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα στη 
διαχείριση κινδύνων. Πέρα από τα ζητήματα του κλίματος, θα πρέπει να αξιολογούνται από την 
ΕΑΤ γενικότερα στοιχεία αειφορίας.

Τροπολογία 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun



PE616.798v01-00 112/193 AM\1144242EL.docx

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα ιδρύματα εφαρμόζουν πολιτικές και 
διαδικασίες για την εκτίμηση και τη 
διαχείριση της έκθεσης σε λειτουργικό 
κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων του 
κινδύνου υποδείγματος και των κινδύνων 
που απορρέουν από την εξωτερική 
ανάθεση, και ότι καλύπτουν τον κίνδυνο 
που απορρέει από γεγονότα με χαμηλή 
συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις. Τα 
ιδρύματα διατυπώνουν με σαφήνεια τι 
συνιστά λειτουργικό κίνδυνο για τους 
σκοπούς των εν λόγω πολιτικών και 
διαδικασιών.

1. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα ιδρύματα εφαρμόζουν πολιτικές και 
διαδικασίες για την εκτίμηση και τη 
διαχείριση της έκθεσης σε λειτουργικό 
κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων του 
κινδύνου υποδείγματος, του κινδύνου 
παράνομης συμπεριφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 85Α και των κινδύνων που 
απορρέουν από την εξωτερική ανάθεση, 
και ότι καλύπτουν τον κίνδυνο που 
απορρέει από γεγονότα με χαμηλή 
συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις. Τα 
ιδρύματα διατυπώνουν με σαφήνεια τι 
συνιστά λειτουργικό κίνδυνο για τους 
σκοπούς των εν λόγω πολιτικών και 
διαδικασιών.

Or. en

Τροπολογία 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 85 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
85α:

«Άρθρο 85α

Κίνδυνος παράνομης συμπεριφοράς

1. Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε 
τα ιδρύματα να προσδιορίζουν ως 
κινδύνους παράνομης συμπεριφοράς 
κάθε κίνδυνο που προκύπτει από την 
παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση 
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δραστηριοτήτων κατά τρόπο που δεν 
συμφωνεί με τις κανονιστικές απαιτήσεις 
ή τα πρότυπα και που εκθέτει το ίδρυμα 
σε ενδεχόμενα πρόστιμα, κυρώσεις ή 
ζημίες («παράπτωμα»). Ο κίνδυνος 
παράνομης συμπεριφοράς προσδιορίζεται 
για κάθε παράπτωμα που έχει τελεστεί με 
πράξη ή παράλειψη, προπαρασκευαστική 
ή τελική, εκ προθέσεως ή αμέλειας, η 
οποία εκτελέστηκε από υπάλληλο 
ιδρύματος ή από τρίτο μέρος στο οποίο 
ανατέθηκαν λειτουργικά καθήκοντα ή 
δραστηριότητες ή το οποίο εγκρίθηκε 
από το διοικητικό όργανο του ιδρύματος.

2. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα ιδρύματα εφαρμόζουν πολιτικές 
και διαδικασίες για τον εντοπισμό, την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
ανοιγμάτων τους στον κίνδυνο 
παράνομης συμπεριφοράς. Τα ιδρύματα 
διατυπώνουν με σαφήνεια τι συνιστά 
λειτουργικό κίνδυνο για τους σκοπούς 
των εν λόγω πολιτικών και διαδικασιών.

3. Οι αρχές που ορίζονται δυνάμει 
της ενωσιακής νομοθεσίας που 
εφαρμόζονται στα ιδρύματα για την 
εποπτεία των κανονιστικών απαιτήσεων 
και προτύπων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ενημερώνουν αμελλητί την 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
προληπτική εποπτεία ενός ιδρύματος 
σχετικά με ενδεχόμενη έρευνα που αφορά 
δυνητικό παράπτωμα του εν λόγω 
ιδρύματος. Οι πληροφορίες αυτές 
παραμένουν εμπιστευτικές σύμφωνα με 
τον τίτλο VII τμήμα ΙΙ της παρούσας 
οδηγίας.»

Or. en

Τροπολογία 190
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)
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Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 85 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
85α:

«Άρθρο 85α

Ανάθεση σημαντικών δραστηριοτήτων σε 
τρίτους

1. Τα ιδρύματα ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές τουλάχιστον τρεις μήνες 
πριν προβούν σε ανάθεση σημαντικών 
δραστηριοτήτων σε τρίτους. Οι αρμόδιες 
αρχές ενημερώνονται επίσης εάν οι 
συμβάσεις και οι ρυθμίσεις σχετικά με 
την ανάθεση σημαντικών 
δραστηριοτήτων τους σε τρίτους 
μεταβληθούν ουσιωδώς, όπως σε 
περίπτωση που οι δραστηριότητες 
ανατεθούν σε υπεργολάβο.

2. Κατά την ανάθεση 
δραστηριοτήτων τους σε τρίτους, τα 
ιδρύματα συμμορφώνονται με τις 
κατωτέρω απαιτήσεις:

α) η ανάθεση δραστηριοτήτων σε 
τρίτους δεν πρέπει να οδηγεί στη 
μεταβίβαση των ευθυνών των ανώτερων 
διοικητικών στελεχών·

β) το αναθέτον ίδρυμα υιοθετεί 
πολιτική σχετικά με την προσέγγισή του 
για την ανάθεση σε τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης και στρατηγικών εξόδου.

3. Εάν μια συμφωνία ανάθεσης σε 
τρίτους δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να ζητήσει από το ίδρυμα να 
τροποποιήσει ή να λύσει τη συμφωνία 
ανάθεσης σε τρίτους.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

(Βλ. τη γνώμη της ΕΚΤ (CON 2017/46)) Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην εναρμόνιση 
της διαδικασίας ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών για την ανάθεση σημαντικών 
δραστηριοτήτων σε τρίτους, καθώς και των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται.

Τροπολογία 191
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 β (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 88 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(14β) Στο άρθρο 88 προστίθεται στο 
τέλος το ακόλουθο εδάφιο:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον ότι οι φορείς διαχείρισης 
ενός ιδρύματος παρακολουθούν τα δάνεια 
σε συνδεδεμένα μέρη σε συνεχή βάση και 
κοινοποιούν τα εν λόγω δάνεια στην 
αρμόδια αρχή. Οι αρμόδιες αρχές έχουν 
την εξουσία να απαγορεύουν ή να 
περιορίζουν τα εν λόγω δάνεια εάν 
δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων.

»

Or. en

Αιτιολόγηση

(Βλ. τη γνώμη της ΕΚΤ (CON/2017/46)) Η παρούσα τροπολογία παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
την εξουσία να απαγορεύουν τη χορήγηση πίστωσης σε μέρη που συνδέονται με πιστωτικό 
ίδρυμα, εφόσον η πίστωση αυτή δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων.

Τροπολογία 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 β (νέο)



PE616.798v01-00 116/193 AM\1144242EL.docx

EL

Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 88 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(14β) στο άρθρο 88 παράγραφος 2, το 
εδάφιο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Στις περιπτώσεις όπου, βάσει του εθνικού 
δικαίου, το διοικητικό όργανο δεν έχει 
καμία αρμοδιότητα επί της διαδικασίας 
επιλογής και διορισμού οιουδήποτε εκ των 
μελών του, η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται.

Στα μικρά και μη σύνθετα ιδρύματα 
όπως ορίζονται στο άρθρο 430α του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στις
περιπτώσεις όπου, βάσει του εθνικού 
δικαίου, το διοικητικό όργανο δεν έχει 
καμία αρμοδιότητα επί της διαδικασίας 
επιλογής και διορισμού οιουδήποτε εκ των 
μελών του, η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Τροπολογία 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 γ (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 89

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(14γ) το άρθρο 89 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 89 «Άρθρο 89

Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα
κράτη μέλη ζητούν από κάθε ίδρυμα να 
δημοσιοποιεί ετησίως, εξειδικεύοντας ανά 
κράτος μέλος και τρίτη χώρα στις οποίες 
διαθέτει έδρα, τις ακόλουθες πληροφορίες 
σε ενοποιημένη βάση για το οικονομικό 
έτος:

1. Τα κράτη μέλη ζητούν από κάθε 
ίδρυμα να δημοσιοποιεί ετησίως, 
εξειδικεύοντας ανά κράτος μέλος και τρίτη 
χώρα στις οποίες διαθέτει μία ή 
περισσότερες εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών, 
υποκαταστημάτων και οποιωνδήποτε 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που είναι 
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ενοποιημένες στην οικονομική 
κατάσταση, τις ακόλουθες πληροφορίες σε 
ενοποιημένη βάση για κάθε δικαιοδοσία 
για το εκάστοτε οικονομικό έτος:

α) επωνυμία ή επωνυμίες, φύση
δραστηριοτήτων και γεωγραφική θέση,

α) κατάλογο των ονομάτων των 
εγκαταστάσεών τους, σύντομη περιγραφή 
της φύσεως των δραστηριοτήτων τους, 
καθώς και τη χώρα στην οποία 
διατηρούν τη φορολογική τους έδρα·

β) κύκλο εργασιών, β) το ύψος του καθαρού κύκλου
εργασιών που προκύπτει στη δικαιοδοσία, 
καθώς και χωριστή δημοσιοποίηση του 
κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται 
με συνδεδεμένα και μη συνδεδεμένα 
μέρη·

γ) αριθμό μισθωτών σε ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης,

γ) τον αριθμό μισθωτών σε ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης,

δ) αποτελέσματα προ φόρων, δ) το ύψος των αποτελεσμάτων προ 
φόρων εισοδήματος·

ε) φόροι επί των αποτελεσμάτων, ε) το ύψος του οφειλόμενου φόρου 
εισοδήματος (τρέχον έτος) που είναι τα 
τρέχοντα φορολογικά έξοδα τα οποία 
αναγνωρίζονται για τα φορολογητέα 
κέρδη ή τις ζημίες του οικονομικού έτους 
από τις θυγατρικές, τα υποκαταστήματα, 
τις κοινοπραξίες, τις επιχειρήσεις και τις 
εγκαταστάσεις που είναι εγκατεστημένες 
για φορολογικούς σκοπούς στη σχετική 
περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας·

στ) εισπραττόμενες δημόσιες 
επιδοτήσεις.

στ) το ύψος του φόρου εισοδήματος 
που καταβλήθηκε, το οποίο είναι το ύψος 
του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε 
κατά τη διάρκεια του σχετικού 
οικονομικού έτους από τις θυγατρικές, τα 
υποκαταστήματα, τις κοινοπραξίες, τις 
επιχειρήσεις και τις εγκαταστάσεις που 
είναι εγκατεστημένες για φορολογικούς 
σκοπούς στη σχετική περιοχή 
φορολογικής δικαιοδοσίας·

2. Παρά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ζητούν από 
τα ιδρύματα να δημοσιοποιούν τις 
πληροφορίες της παραγράφου 1 στοιχεία 
α), β και γ), για πρώτη φορά στις 1η 
Ιουλίου 2014.

ζ) το δηλωθέν κεφάλαιο·
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3. Έως 1η Ιουλίου 2014, όλα τα 
παγκόσμια συστημικώς σημαντικά 
ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια 
εντός της Ένωσης, όπως προσδιορίζονται 
διεθνώς, υποβάλλουν στην Επιτροπή 
εμπιστευτικά τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1 στοιχεία δ), ε) και στ). Η 
Επιτροπή, αφού συμβουλευτεί την ΕΑΤ, 
την ΕΑΑΕΣ και την ΕΑΚΑΑ, κατά 
περίπτωση, προβαίνει σε γενική εκτίμηση 
ως προς τις ενδεχόμενες αρνητικές 
οικονομικές επιπτώσεις της δημόσιας 
γνωστοποίησης αυτού του είδους 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων επί της ανταγωνιστικότητας,
των επενδύσεων και της πιστοδοτικής 
ικανότητας και της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος. Η 
Επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2014.

η) το ύψος των συσσωρευμένων 
κερδών στο τέλος της περιόδου·

Σε περίπτωση που στην έκθεση της 
Επιτροπής εντοπίζονται σημαντικά 
αρνητικά αποτελέσματα, η Επιτροπή 
εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής 
κατάλληλης νομοθετικής πρότασης για 
τροποποίηση των υποχρεώσεων 
γνωστοποίησης της παραγράφου 1 και 
μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 145 
στοιχείο η), να αποφασίζει να αναστέλλει 
τις εν λόγω υποχρεώσεις. Η Επιτροπή 
επανεξετάζει ετησίως την ανάγκη 
παράτασης της εν λόγω αναστολής.

θ) εισπραττόμενες δημόσιες 
επιδοτήσεις·

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 ελέγχονται σύμφωνα με 
την οδηγία 2006/43/ΕΚ και δημοσιεύονται, 
εφόσον είναι δυνατό, ως παράρτημα των 
ετήσιων δηλώσεων οικονομική 
κατάστασης ή, όπου συντρέχει περίπτωση, 
των ενοποιημένων δηλώσεων οικονομικής 
κατάστασης του ενδιαφερόμενου 
ιδρύματος.

ι) τα πάγια στοιχεία των επενδύσεων 
σε άυλες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και 
αποθέματα και το ετήσιο κόστος 
διατήρησης αυτών των ενσώματων 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού·

5. Στον βαθμό που οι μελλοντικές 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης 
προβλέπουν υποχρεώσεις γνωστοποίησης 
πέραν αυτών που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο, το παρόν άρθρο παύει να ισχύει και 

ια) εάν οι θυγατρικές, τα 
υποκαταστήματα, οι κοινοπραξίες, οι 
επιχειρήσεις ή οι εγκαταστάσεις έχουν 
επωφεληθεί από μια προτιμησιακή 
φορολογική μεταχείριση κατά τη 
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διαγράφεται ανάλογα. διάρκεια της περιόδου που θα επέτρεπε ή 
επιτρέπει την καταβολή φόρου με 
χαμηλότερο συντελεστή από αυτόν που 
εφαρμόζεται γενικά στα κέρδη που 
πραγματοποιούνται εντός της 
δικαιοδοσίας και περιγραφή της εν λόγω 
ρύθμισης.

2. Για τους σκοπούς του στοιχείου ε) 
της πρώτης παραγράφου, η τρέχουσα 
φορολογική δαπάνη αφορά μόνο τις 
δραστηριότητες μιας επιχείρησης κατά 
το τρέχον οικονομικό έτος και 
περιλαμβάνει μόνο τα ποσά που είναι 
πιθανόν να καταβληθούν εντός δώδεκα 
μηνών από το τέλος της περιόδου και 
αποκλείει όλους τους αναβαλλόμενους 
φόρους.

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 ελέγχονται σύμφωνα με 
την οδηγία 2006/43/ΕΚ και δημοσιεύονται, 
εφόσον είναι δυνατό, ως παράρτημα των 
ετήσιων δηλώσεων οικονομική 
κατάστασης ή, όπου συντρέχει περίπτωση, 
των ενοποιημένων δηλώσεων οικονομικής 
κατάστασης του ενδιαφερόμενου 
ιδρύματος.

4. Στον βαθμό που οι μελλοντικές 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης 
προβλέπουν υποχρεώσεις γνωστοποίησης 
πέραν αυτών που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο, το παρόν άρθρο παύει να ισχύει και 
διαγράφεται ανάλογα.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:El:PDF)

Τροπολογία 194
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 γ (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 91 – παράγραφος 1
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(14γ) στο άρθρο 91, η παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 91 «Άρθρο 91

Διοικητικό όργανο Διοικητικό όργανο

1. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου 
οφείλουν να έχουν πάντοτε καλή φήμη και 
να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες 
και εμπειρία κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Η συνολική σύνθεση 
του διοικητικού οργάνου αποτυπώνει ένα 
αρκούντως ευρύ φάσμα εμπειριών. Πιο 
συγκεκριμένα, τα μέλη του διοικητικού 
οργάνου οφείλουν τα πληρούν τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 8.

1. Τα θεσμικά όργανα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών 
και των μικτών χρηματοοικονομικών 
εταιρειών συμμετοχών, έχουν 
πρωταρχική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι 
τα μέλη του διοικητικού οργάνου οφείλουν 
να έχουν πάντοτε καλή φήμη και να 
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες 
και εμπειρία κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Πιο συγκεκριμένα, τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου οφείλουν τα 
πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται 
στις παραγράφους 2 έως 8.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:El:PDF)

Αιτιολόγηση

(Βλ. τη γνώμη της ΕΚΤ (CON/2017/46)) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η καταλληλότητα των 
μελών του διοικητικού οργάνου αποτελεί πρωταρχική ευθύνη των ιδρυμάτων. Η απαίτηση αυτή 
θα πρέπει να ισχύει και για τις (μικτές) χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών.

Τροπολογία 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 δ (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 91 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(14δ) στο άρθρο 91, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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Άρθρο 91 «Άρθρο 91

Διοικητικό όργανο Διοικητικό όργανο

1. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου 
οφείλουν να έχουν πάντοτε καλή φήμη και 
να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες 
και εμπειρία κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Η συνολική σύνθεση 
του διοικητικού οργάνου αποτυπώνει ένα 
αρκούντως ευρύ φάσμα εμπειριών. Πιο 
συγκεκριμένα, τα μέλη του διοικητικού 
οργάνου οφείλουν τα πληρούν τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 8.

1. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου 
οφείλουν να έχουν πάντοτε καλή φήμη και 
να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες 
και εμπειρία κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Η συνολική σύνθεση 
του διοικητικού οργάνου αποτυπώνει ένα 
αρκούντως ευρύ φάσμα εμπειριών. Πιο 
συγκεκριμένα, τα μέλη του διοικητικού 
οργάνου οφείλουν τα πληρούν τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 8. Οι αρμόδιες αρχές 
δύνανται να παρεκκλίνουν από τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 3 έως 5 για 
μικρά και μη σύνθετα ιδρύματα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 430α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 575/2013.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Τροπολογία 196
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 δ (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 91 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(14δ) στο άρθρο 91, η παράγραφος 7 
τροποποιείται ως εξής:

7. Το διοικητικό όργανο θα κατέχει 
συνολικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και 
εμπειρία ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις 
δραστηριότητες του ιδρύματος, 
συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων 
κινδύνων.

«7. Το διοικητικό όργανο θα κατέχει 
συνολικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και 
εμπειρία ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις 
δραστηριότητες του ιδρύματος, 
συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων 
κινδύνων. Η συνολική σύνθεση του 
διοικητικού οργάνου αποτυπώνει ένα 
επαρκώς ευρύ φάσμα πείρας.»

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:El:PDF)

Αιτιολόγηση

(Βλ. τη γνώμη της ΕΚΤ (CON/2017/46)) Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 
91 παράγραφος 1 της ΟΚΑ, η φράση αυτή θα πρέπει να μετακινηθεί στην παράγραφο 7, 
δεδομένου ότι αναφέρεται στη συλλογική καταλληλότητα, η οποία αφορά μόνο τα μέλη του 
διοικητικού οργάνου.

Τροπολογία 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 ε (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 91 – παράγραφος 8

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(14ε) στο άρθρο 91, η παράγραφος 8 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

8. Κάθε μέλος του διοικητικού 
οργάνου ενεργεί με ειλικρίνεια, 
ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση 
ώστε να εκτιμά και να αμφισβητεί τις 
αποφάσεις των ανώτερων διοικητικών 
στελεχών όποτε αυτό χρειάζεται και να 
επιβλέπει αποτελεσματικά και να 
παρακολουθεί τη λήψη των αποφάσεων 
από τη διοίκηση.

«8. Κάθε μέλος του διοικητικού 
οργάνου ενεργεί με ειλικρίνεια, 
ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση 
ώστε να εκτιμά και να αμφισβητεί τις 
αποφάσεις των ανώτερων διοικητικών 
στελεχών όποτε αυτό χρειάζεται και να 
επιβλέπει αποτελεσματικά και να 
παρακολουθεί τη λήψη των αποφάσεων 
από τη διοίκηση. Η απαίτηση αυτή δεν 
επιφέρει την απαγόρευση μελών 
συνδεδεμένων εταιρειών από το εποπτικό 
συμβούλιο.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Τροπολογία 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 στ (νέο)



AM\1144242EL.docx 123/193 PE616.798v01-00

EL

Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 91 – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14στ) στο άρθρο 91 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 13α:

«13α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
13 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, 
οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εκτιμούν, 
κατά την κρίση τους, τη συμμόρφωση 
των ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφοι 1
έως 8 της παρούσας οδηγίας σχετικά με 
το διοικητικό όργανο στην εποπτική του 
αρμοδιότητα πριν ή μετά το διορισμό 
ενός από τα μέλη του».

Or. en

Τροπολογία 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 ζ (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 91 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14ζ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 91α:

Άρθρο 91α 

Βασικοί αρμόδιοι

1. Τα ιδρύματα έχουν πρωταρχική 
ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι οι βασικοί 
αρμόδιοι έχουν ανά πάσα στιγμή επαρκή 
καλή φήμη και διαθέτουν επαρκείς 
γνώσεις, δεξιότητες και πείρα ώστε να 
εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους 
σύμφωνα με τα υψηλότερα δεοντολογικά 
πρότυπα λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες 
προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων στο 
ίδρυμα.
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Οι βασικοί αρμόδιοι πληρούν, ειδικότερα, 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
91 παράγραφοι 2 και 8 σε συνεχή βάση. 
Τα ιδρύματα θεσπίζουν εσωτερικές 
πολιτικές και διαδικασίες για την ορθή 
διεξαγωγή των εν λόγω αξιολογήσεων και 
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με αυτές.

2. Τα ιδρύματα παρέχουν στις 
αρμόδιες αρχές όλα τα σχετικά έγγραφα 
για τις σχετικές εσωτερικές πολιτικές 
τους και δημοσιοποιούν τις αξιολογήσεις 
των βασικών αρμοδίων όσον αφορά τα 
θέματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. 

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να έχουν την εξουσία να 
αξιολογούν και να λαμβάνουν εποπτικά 
μέτρα για τα ιδρύματα που είναι 
σημαντικά κατά την έννοια της οδηγίας 
2013/36/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
εξουσίας να απομακρύνουν έναν βασικό 
αρμόδιο, όταν δεν συμμορφώνεται πλέον 
με την απαιτήσεις της παραγράφου 1. 

Or. en

Τροπολογία 200
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παράγραφος 1 διαγράφεται. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παράγραφος 1 διαγράφεται. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζουμε την τροπολογία που προτείνει η ΕΚΤ, η οποία θεωρεί ότι η διαγραφή του 
άρθρου 92 παράγραφος 1 θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια σύγχυση και έλλειψη 
σαφήνειας όσον αφορά το γενικό πεδίο εφαρμογής της ΟΚΑ.

Τροπολογία 202
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/EΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή του 
συνόλου των πολιτικών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων 
που περιλαμβάνουν ανώτατα διοικητικά 
στελέχη, πρόσωπα τα οποία 
αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα 
που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, καθώς 
και κάθε εργαζόμενο οι συνολικές 
αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο 
ίδιο επίπεδο αμοιβών με τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που 
αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του 
κινδύνου τους, τα ιδρύματα 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή του συνόλου 
των πολιτικών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων, 
των οποίων οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο 
στο προφίλ του κινδύνου τους, τα 
ιδρύματα συμμορφώνονται προς τις 
ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό 
που ενδείκνυται προς το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους. Με τον τρόπο αυτό, 
τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη 
σημασία στην αρχή της αναλογικότητας 
στην περίπτωση των μικρών και των μη 
πολύπλοκων ιδρυμάτων κατά την έννοια 
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αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό που 
ενδείκνυται προς το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους.

του ΚΚΑ.

Or. de

Τροπολογία 203
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/EΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή του 
συνόλου των πολιτικών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων 
που περιλαμβάνουν ανώτατα διοικητικά 
στελέχη, πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν 
κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν 
καθήκοντα ελέγχου, καθώς και κάθε 
εργαζόμενο οι συνολικές αποδοχές του 
οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο 
αμοιβών με τα ανώτατα διοικητικά 
στελέχη και τα πρόσωπα που 
αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του 
κινδύνου τους, τα ιδρύματα 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό που 
ενδείκνυται προς το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους.

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή του 
συνόλου των πολιτικών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων, 
των οποίων οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες έχουν ουσιώδη 
αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου τους,
που περιλαμβάνουν ανώτατα διοικητικά 
στελέχη, πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν 
κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν 
καθήκοντα ελέγχου, καθώς και κάθε 
εργαζόμενο οι συνολικές αποδοχές του 
οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο 
αμοιβών με τα ανώτατα διοικητικά 
στελέχη και τα πρόσωπα που 
αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του 
κινδύνου τους, τα ιδρύματα 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό που 
ενδείκνυται προς το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους.

Or. de
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Τροπολογία 204
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή του 
συνόλου των πολιτικών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων 
που περιλαμβάνουν ανώτατα διοικητικά 
στελέχη, πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν 
κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν 
καθήκοντα ελέγχου, καθώς και κάθε 
εργαζόμενο οι συνολικές αποδοχές του 
οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο 
αμοιβών με τα ανώτατα διοικητικά 
στελέχη και τα πρόσωπα που 
αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του 
κινδύνου τους, τα ιδρύματα 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό που 
ενδείκνυται προς το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους.

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή του 
συνόλου των πολιτικών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων, 
των οποίων οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες έχουν ουσιώδη 
αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου τους,
που περιλαμβάνουν ανώτατα διοικητικά 
στελέχη, πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν 
κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν 
καθήκοντα ελέγχου, καθώς και κάθε 
εργαζόμενο οι συνολικές αποδοχές του 
οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο 
αμοιβών με τα ανώτατα διοικητικά 
στελέχη και τα πρόσωπα που 
αναλαμβάνουν κινδύνους, τα ιδρύματα 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό που 
ενδείκνυται προς το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής ο εντοπισμός πρόσθετων προσώπων που αναλαμβάνουν 
κινδύνους και οι επαγγελματικές δραστηριότητες των οποίων έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο 
προφίλ κινδύνου του ιδρύματος προκαλεί διοικητικό φόρτο, χωρίς κατά κανόνα να προσδιορίζει 
τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους. Με την παρούσα διόρθωση τροποποιείται αυτός ο 
φόρτος.
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Τροπολογία 205
Gabriel Mato

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή του 
συνόλου των πολιτικών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων
που περιλαμβάνουν ανώτατα διοικητικά 
στελέχη, πρόσωπα τα οποία 
αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα 
που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, καθώς 
και κάθε εργαζόμενο οι συνολικές 
αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο 
ίδιο επίπεδο αμοιβών με τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που 
αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του 
κινδύνου τους, τα ιδρύματα 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό που 
ενδείκνυται προς το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους.

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή του
συνόλου των πολιτικών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων, 
των οποίων οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο 
στο προφίλ του κινδύνου τους, τα 
ιδρύματα συμμορφώνονται προς τις 
ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό 
που ενδείκνυται προς το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους. Στην περίπτωση μη 
σημαντικών θυγατρικών, η αξιολόγηση 
αναμένεται να πραγματοποιείται σαν να 
ήταν αυτόνομες εταιρείες.

Or. en

Τροπολογία 206
Marco Valli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή του 
συνόλου των πολιτικών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων 
που περιλαμβάνουν ανώτατα διοικητικά 
στελέχη, πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν 
κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν 
καθήκοντα ελέγχου, καθώς και κάθε 
εργαζόμενο οι συνολικές αποδοχές του 
οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο 
αμοιβών με τα ανώτατα διοικητικά 
στελέχη και τα πρόσωπα που 
αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του 
κινδύνου τους, τα ιδρύματα 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό που 
ενδείκνυται προς το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους.

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή του 
συνόλου των πολιτικών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων 
που περιλαμβάνουν ανώτατα διοικητικά 
στελέχη, πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν 
κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν 
καθήκοντα ελέγχου, καθώς και κάθε 
εργαζόμενο οι συνολικές αποδοχές του 
οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο 
αμοιβών με τα ανώτατα διοικητικά 
στελέχη και τα πρόσωπα που 
αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του 
κινδύνου τους, τα ιδρύματα 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό που 
ενδείκνυται προς το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους, όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 207
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή του 
συνόλου των πολιτικών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων 

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή του 
συνόλου των πολιτικών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, για τις κατηγορίες υπαλλήλων, 
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που περιλαμβάνουν ανώτατα διοικητικά 
στελέχη, πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν 
κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν 
καθήκοντα ελέγχου, καθώς και κάθε 
εργαζόμενο οι συνολικές αποδοχές του 
οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο 
αμοιβών με τα ανώτατα διοικητικά 
στελέχη και τα πρόσωπα που 
αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του 
κινδύνου τους, τα ιδρύματα 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό που 
ενδείκνυται προς το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους.

των οποίων οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες έχουν ουσιώδη 
αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου τους,
που περιλαμβάνουν ανώτατα διοικητικά 
στελέχη, πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν 
κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν 
καθήκοντα ελέγχου, καθώς και κάθε 
εργαζόμενο οι συνολικές αποδοχές του 
οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο 
αμοιβών με τα ανώτατα διοικητικά 
στελέχη, τα ιδρύματα συμμορφώνονται 
προς τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και 
σε βαθμό που ενδείκνυται προς το μέγεθος, 
την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση της πρότασης της Επιτροπής να εντοπίσει τα πρόσωπα οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες των οποίων έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ιδρύματος 
προκαλεί διοικητικό φόρτο, χωρίς κατά κανόνα να επιτυγχάνει τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η 
παρούσα τροπολογία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν προκύπτουν πρόσθετες διοικητικές 
δαπάνες. Ταυτόχρονα, πρέπει να αποφευχθεί η διατύπωση αυτής της παραγράφου που μπορεί 
να οδηγήσει σε υπερβολικό κατακερματισμό των κανόνων αποδοχών σε όλη την ΕΕ.

Τροπολογία 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Κώστας Μαυρίδης, 
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 2, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο στοιχείο αα):

α α) η πολιτική αποδοχών είναι 
ουδέτερη ως προς το φύλο: οι 
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εργαζόμενες γυναίκες και άνδρες θα 
αμείβονται εξίσου για ίση εργασία ή 
εργασία ίσης αξίας.

Or. en

Τροπολογία 209
Fulvio Martusciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) 
τροποποιείται ως εξής:

γ) το διοικητικό όργανο του 
ιδρύματος, κατά την άσκηση της εποπτικής 
του αρμοδιότητας, υιοθετεί και περιοδικά 
αναθεωρεί τις γενικές αρχές της πολιτικής 
αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την 
επίβλεψη της υλοποίησής της,

γ) το διοικητικό όργανο του 
ιδρύματος, κατά την άσκηση της εποπτικής 
του αρμοδιότητας, ελεύθερα υιοθετεί και 
περιοδικά αναθεωρεί τις γενικές αρχές της 
πολιτικής αποδοχών για τους 
εργαζομένους και τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου του και είναι 
υπεύθυνο για την επίβλεψη της 
υλοποίησής της,

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Τροπολογία 210
Marco Valli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 2, παρεμβάλλεται 
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το ακόλουθο στοιχείο γα):

γ α) Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε 
ο ανώτατος συντελεστής αποδοχών 
μεταξύ της υψηλότερης συνολικής 
αμοιβής στο ίδρυμα και της μέσης 
ετήσιας αμοιβής όλων των εργαζομένων, 
με εξαίρεση το διοικητικό συμβούλιο, να 
μην υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο.

Or. en

Τροπολογία 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 2, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο στοιχείο γα):

γ α) η υψηλότερη αμοιβή στο ίδρυμα 
δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο της μέσης 
αμοιβής του χαμηλότερα αμειβόμενου 
5 % των εργαζομένων

Or. en

Τροπολογία 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) στην παράγραφο 2, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο στοιχείο γβ):

γ β) εφαρμόζεται συντελεστής 
αποδοχών μεταξύ 1 έως 20 μεταξύ της 



AM\1144242EL.docx 133/193 PE616.798v01-00

EL

μέσης συνολικής αμοιβής και της 
υψηλότερης συνολικής αμοιβής στο ίδιο 
ίδρυμα.

Or. en

Τροπολογία 213
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – εισαγωγικό μέρος
Άρθρο 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) το άρθρο 94 τροποποιείται ως 
εξής:

(16) το άρθρο 94 απαλείφεται.

Or. en

Τροπολογία 214
Gabriel Mato

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στο άρθρο 94 στοιχείο ζ, 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο iii α:

iii α) Οι κατάλληλοι συντελεστές που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ) 
σημεία i) και ii) δεν ισχύουν για τους 
υπαλλήλους που πληρούν μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ασκεί επαγγελματικές 
δραστηριότητες που δεν αποκλείουν 
εταιρείες που υπάγονται στο υποκειμενικό 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
σε μια λειτουργία ή μονάδα που 
σχετίζεται με τον ψηφιακό 
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μετασχηματισμό του ιδρύματος ή με την 
ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρήσεων· ή

- εργάζονταν ήδη σε ψηφιακή 
επιχείρηση που έχει εξαγοραστεί από το 
ίδρυμα και το σύστημα αμοιβών του έχει 
οριστεί πριν ή κατά τη στιγμή της 
εξαγοράς και εξαρτάται από τη συνέχιση 
της απασχόλησής του στην εταιρεία.

Το ίδρυμα που εφαρμόζει την 
προηγούμενη παράγραφο τηρεί αρχείο 
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
που ασκεί ο υπάλληλος και αιτιολογημένη 
εξήγηση σχετικά με την τήρηση 
οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις. Το αρχείο αυτό θα πρέπει 
να είναι άμεσα διαθέσιμο κατόπιν 
αιτήματος της αρμόδιας αρχής που είναι 
υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία 
του.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Τροπολογία 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

α α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιγ) 
τροποποιείται ως εξής:

ιγ) η καταβολή σημαντικού μέρους, 
και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 40 % 
της μεταβλητής συνιστώσας των 
αποδοχών, αναβάλλεται για περίοδο η 
οποία δεν είναι μικρότερη από τρία έως 
πέντε έτη και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη 
φύση της επιχείρησης, τους κινδύνους της 
και τις δραστηριότητες του εν λόγω μέλους 

«ιγ) η καταβολή σημαντικού μέρους, 
και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 40 % 
της μεταβλητής συνιστώσας των 
αποδοχών, αναβάλλεται για περίοδο η 
οποία δεν είναι μικρότερη από πέντε έως 
δέκα έτη και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη 
φύση της επιχείρησης, τους κινδύνους της 
και τις δραστηριότητες του εν λόγω μέλους 
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του προσωπικού. του προσωπικού.

Οι πληρωτέες αποδοχές που υπάγονται 
στις ρυθμίσεις περί αναβολής 
κατοχυρώνονται το πολύ κατ’ αναλογία 
του χρόνου. Σε περίπτωση μεταβλητής 
συνιστώσας αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού 
ποσού, αναβάλλεται η καταβολή της 
τουλάχιστον κατά το 60 % του ποσού. Η 
διάρκεια της περιόδου αναβολής ορίζεται 
σύμφωνα με τον επιχειρηματικό κύκλο, τη 
φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
τους κινδύνους της και τις δραστηριότητες 
των εν λόγω μελών του προσωπικού,

Οι πληρωτέες αποδοχές που υπάγονται 
στις ρυθμίσεις περί αναβολής 
κατοχυρώνονται το πολύ κατ’ αναλογία 
του χρόνου. Σε περίπτωση μεταβλητής 
συνιστώσας αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού 
ποσού, αναβάλλεται η καταβολή της 
τουλάχιστον κατά το 60 % του ποσού. Η 
διάρκεια της περιόδου αναβολής ορίζεται 
σύμφωνα με τον επιχειρηματικό κύκλο, τη 
φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
τους κινδύνους της και τις δραστηριότητες 
των εν λόγω μελών του προσωπικού,»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:El:PDF)

Τροπολογία 216
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/EΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι 
αρχές που προβλέπονται στα σημεία ιβ), 
ιγ) και στο δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 
ιε) δεν ισχύουν για:

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι 
αρχές που προβλέπονται στα σημεία ιβ), 
ιγ) και στο δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 
ιε) δεν ισχύουν για μικρά και μη 
πολύπλοκα ιδρύματα κατά την έννοια του 
ΚΚΑ.

Or. de

Τροπολογία 217
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι 
αρχές που προβλέπονται στα σημεία ιβ), 
ιγ) και στο δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 
ιε) δεν ισχύουν για:

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι 
αρχές που προβλέπονται δεν ισχύουν για:

Or. en

Τροπολογία 218
Gabriel Mato

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι 
αρχές που προβλέπονται στα σημεία ιβ), 
ιγ) και στο δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 
ιε) δεν ισχύουν για:

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι 
αρχές που προβλέπονται στα στοιχεία ζ),
ιβ), ιγ) και στο δεύτερο εδάφιο του 
στοιχείου ιε) δεν ισχύουν, τουλάχιστον,
για:

Or. en

Τροπολογία 219
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/EΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα ίδρυμα η αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού του οποίου είναι κατά 
μέσο όρο ίση ή μικρότερη από 5 δισεκατ. 
ευρώ κατά τη διάρκεια της τετραετούς 
περιόδου αμέσως πριν από το τρέχον 
οικονομικό έτος·

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 220
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα ίδρυμα η αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού του οποίου είναι κατά 
μέσο όρο ίση ή μικρότερη από 5 δισεκατ. 
ευρώ κατά τη διάρκεια της τετραετούς 
περιόδου αμέσως πριν από το τρέχον 
οικονομικό έτος·

α) ένα ίδρυμα, σε ατομική βάση, το 
οποίο μπορεί επίσης να υπόκειται σε 
ενοποιημένη προληπτική εποπτεία ή να 
αποτελεί μέρος τραπεζικού ομίλου, η αξία 
των στοιχείων του ενεργητικού του οποίου 
είναι κατά μέσο όρο ίση ή μικρότερη από 8
δισεκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της 
τετραετούς περιόδου αμέσως πριν από το 
τρέχον οικονομικό έτος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 66 της παρούσας οδηγίας, οι διατάξεις που αφορούν τις 
αποδοχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών 
ιδρυμάτων με αναλογικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός τους, την εσωτερική τους 
οργάνωση και τη φύση, το αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων. Δεδομένου 
ότι το προτεινόμενο κατώτατο όριο είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τα υφιστάμενα επίπεδα 
στα κράτη μέλη της ΕΕ, η τροπολογία αυτή αυξάνει το κατώτατο όριο. Επίσης, διευκρινίζεται 
ότι η εξαίρεση εφαρμόζεται σε μεμονωμένη βάση.

Τροπολογία 221
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα ίδρυμα η αξία των στοιχείων α) ένα ίδρυμα την αξία των στοιχείων 
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του ενεργητικού του οποίου είναι κατά 
μέσο όρο ίση ή μικρότερη από 5 δισεκατ. 
ευρώ κατά τη διάρκεια της τετραετούς 
περιόδου αμέσως πριν από το τρέχον 
οικονομικό έτος·

του ενεργητικού του οποίου η αρμόδια 
αρχή κρίνει κατάλληλη και αναλογική, 
προκειμένου να αποκλειστεί βάσει του 
μεγέθους, της εσωτερικής οργάνωσης και 
της φύσης, του αντικειμένου και της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
του·

Or. en

Τροπολογία 222
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα ίδρυμα η αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού του οποίου είναι κατά 
μέσο όρο ίση ή μικρότερη από 5 δισεκατ. 
ευρώ κατά τη διάρκεια της τετραετούς 
περιόδου αμέσως πριν από το τρέχον 
οικονομικό έτος·

α) ένα ίδρυμα η αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού του οποίου είναι κατά 
μέσο όρο ίση ή μικρότερη από 15 δισεκατ. 
ευρώ κατά τη διάρκεια της τετραετούς 
περιόδου αμέσως πριν από το τρέχον 
οικονομικό έτος·

Or. en

Τροπολογία 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα ίδρυμα η αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού του οποίου είναι κατά 
μέσο όρο ίση ή μικρότερη από 5 δισεκατ. 
ευρώ κατά τη διάρκεια της τετραετούς 
περιόδου αμέσως πριν από το τρέχον 
οικονομικό έτος·

α) ένα ίδρυμα ή θυγατρική που δεν 
είναι μεγάλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 
430α παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, εκτός εάν η αρμόδια 
αρχή προβάλει αντιρρήσεις στην 
εξαίρεση·
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Or. en

Τροπολογία 224
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/EΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα ίδρυμα η αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού του οποίου είναι κατά 
μέσο όρο ίση ή μικρότερη από 5 δισεκατ. 
ευρώ κατά τη διάρκεια της τετραετούς 
περιόδου αμέσως πριν από το τρέχον 
οικονομικό έτος·

α) ένα ίδρυμα η αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού του οποίου είναι κατά 
μέσο όρο ίση ή μικρότερη από 15 δισεκατ. 
ευρώ κατά τη διάρκεια της τετραετούς 
περιόδου αμέσως πριν από το τρέχον 
οικονομικό έτος·

Or. de

Τροπολογία 225
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ιδρύματα που αποτελούν τμήμα 
τραπεζικού ομίλου και η αξία των 
στοιχείων ενεργητικού των οποίων είναι 
κατά μέσο όρο ίση ή μικρότερη από 15 
δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της 
τετραετούς περιόδου αμέσως πριν από το 
τρέχον οικονομικό έτος·

Or. en

Τροπολογία 226
Markus Ferber
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/EΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έναν υπάλληλο του οποίου οι 
ετήσιες μεταβλητές αποδοχές δεν 
υπερβαίνουν τα 50.000 EUR και δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
ένα τέταρτο των συνολικών ετήσιων 
αποδοχών του υπαλλήλου.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 227
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/EΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έναν υπάλληλο του οποίου οι 
ετήσιες μεταβλητές αποδοχές δεν 
υπερβαίνουν τα 50.000 EUR και δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα 
τέταρτο των συνολικών ετήσιων αποδοχών 
του υπαλλήλου.

β) έναν υπάλληλο του οποίου οι 
ετήσιες μεταβλητές αποδοχές δεν 
υπερβαίνουν τα 50.000 EUR και δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα 
τέταρτο των συνολικών ετήσιων αποδοχών 
του υπαλλήλου.

Καμία από τις διατάξεις του άρθρου 94 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα 
ίδρυμα που αποτελεί θυγατρική ενός 
μεγάλου τραπεζικού ομίλου και εφαρμόζει 
όλες τις διατάξεις του άρθρου 94 σε 
ενοποιημένη βάση και του οποίου η αξία 
του ενεργητικού κατά την τριμηνιαία 
περίοδο αμέσως πριν από το οικονομικό 
έτος είναι κατά μέσο όρο 15 δισ. EUR ή 
λιγότερο.

Or. de
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Τροπολογία 228
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έναν υπάλληλο του οποίου οι
ετήσιες μεταβλητές αποδοχές δεν 
υπερβαίνουν τα 50.000 EUR και δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
ένα τέταρτο των συνολικών ετήσιων 
αποδοχών του υπαλλήλου.

β) έναν υπάλληλο τις ετήσιες 
μεταβλητές αποδοχές του οποίου η 
αρμόδια αρχή κρίνει κατάλληλες και 
αναλογικές, προκειμένου να αποκλειστεί 
βάσει του μεγέθους, της εσωτερικής 
οργάνωσης και της φύσης, του εύρους 
και της πολυπλοκότητας των 
δραστηριοτήτων του ιδρύματος.

Or. en

Τροπολογία 229
Gabriel Mato

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έναν υπάλληλο του οποίου οι 
ετήσιες μεταβλητές αποδοχές δεν 
υπερβαίνουν τα 50.000 EUR και δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
ένα τέταρτο των συνολικών ετήσιων 
αποδοχών του υπαλλήλου.

β) έναν υπάλληλο του οποίου οι 
ετήσιες μεταβλητές αποδοχές δεν 
υπερβαίνουν τα 100.000 EUR.

Or. en

Τροπολογία 230
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
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Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το σημείο α), η 
αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι 
τα ιδρύματα των οποίων η συνολική αξία 
των στοιχείων του ενεργητικού είναι 
χαμηλότερη από το όριο που αναφέρεται 
στο σημείο α) δεν εμπίπτουν στην 
παρέκκλιση λόγω της φύσης και του 
αντικειμένου των δραστηριοτήτων τους, 
της εσωτερικής τους οργάνωσης ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, τα 
χαρακτηριστικά του ομίλου στον οποίο 
ανήκουν.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 231
Gabriel Mato

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το σημείο α), η 
αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι 
τα ιδρύματα των οποίων η συνολική αξία 
των στοιχείων του ενεργητικού είναι 
χαμηλότερη από το όριο που αναφέρεται 
στο σημείο α) δεν εμπίπτουν στην 
παρέκκλιση λόγω της φύσης και του 
αντικειμένου των δραστηριοτήτων τους, 
της εσωτερικής τους οργάνωσης ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, τα 
χαρακτηριστικά του ομίλου στον οποίο 
ανήκουν.

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), ένα 
κράτος μέλος μπορεί να:

α) μειώσει το όριο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 στοιχείο α), 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το 
αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, 
την εσωτερική τους οργάνωση ή, ανάλογα 
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με την περίπτωση, τα χαρακτηριστικά 
του ομίλου στον οποία ανήκουν·

β) αυξήσει το όριο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 στοιχείο α), μέχρι 
ανώτατου ποσού 15 δισ. EUR, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το 
αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, 
την εσωτερική τους οργάνωση ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, τα χαρακτηριστικά του 
ομίλου στον οποία ανήκουν·

Or. en

Τροπολογία 232
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το σημείο α), η 
αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι τα 
ιδρύματα των οποίων η συνολική αξία των 
στοιχείων του ενεργητικού είναι 
χαμηλότερη από το όριο που αναφέρεται 
στο σημείο α) δεν εμπίπτουν στην 
παρέκκλιση λόγω της φύσης και του 
αντικειμένου των δραστηριοτήτων τους, 
της εσωτερικής τους οργάνωσης ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, τα 
χαρακτηριστικά του ομίλου στον οποίο 
ανήκουν.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο α), η 
αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι τα 
ιδρύματα, σε ατομική βάση, τα οποία 
μπορεί επίσης να υπόκεινται σε 
ενοποιημένη προληπτική εποπτεία ή να 
αποτελούν μέρος τραπεζικού ομίλου, των 
οποίων η συνολική αξία των στοιχείων του 
ενεργητικού είναι χαμηλότερη από το όριο 
που αναφέρεται στο σημείο α) δεν 
εμπίπτουν στην παρέκκλιση λόγω της 
φύσης και του αντικειμένου των 
δραστηριοτήτων τους, της εσωτερικής τους 
οργάνωσης ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
τα χαρακτηριστικά του ομίλου στον οποίο 
ανήκουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική ευθυγράμμιση με την τροπολογία επί του άρθρου 94 παράγραφος 3 στοιχείο α), 
σύμφωνα με την οποία η εξαίρεση του παρόντος άρθρου θα πρέπει να εφαρμόζεται για ένα 
ίδρυμα σε μεμονωμένη βάση, το οποίο μπορεί επίσης να υπόκειται σε ενοποίηση προληπτικής 
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εποπτείας ή να αποτελεί μέρος τραπεζικού ομίλου.

Τροπολογία 233
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β), η 
αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι 
τα μέλη του προσωπικού των οποίων οι 
ετήσιες μεταβλητές αμοιβές είναι 
κατώτερες από το όριο και το ποσοστό 
που αναφέρεται στο στοιχείο β) δεν 
εμπίπτουν στην παρέκκλιση λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων της εθνικής αγοράς όσον 
αφορά τις πρακτικές αποδοχών ή λόγω 
της φύσης των αρμοδιοτήτων και την 
περιγραφή καθηκόντων αυτών των 
υπαλλήλων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 234
Gabriel Mato

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β), η 
αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι 
τα μέλη του προσωπικού των οποίων οι 
ετήσιες μεταβλητές αμοιβές είναι 
κατώτερες από το όριο και το ποσοστό 
που αναφέρεται στο στοιχείο β) δεν 
εμπίπτουν στην παρέκκλιση λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων της εθνικής αγοράς όσον 

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β), ένα 
κράτος μέλος μπορεί να τροποποιήσει τα 
κατώτατα όρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο β), λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των πρακτικών 
αποδοχών στην εκάστοτε εθνική αγορά 
και τις αρμοδιότητες και την περιγραφή 
καθηκόντων αυτών των υπαλλήλων.



AM\1144242EL.docx 145/193 PE616.798v01-00

EL

αφορά τις πρακτικές αποδοχών ή λόγω 
της φύσης των αρμοδιοτήτων και την 
περιγραφή καθηκόντων αυτών των 
υπαλλήλων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέγιστη αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών των συνολικών αποδοχών 
(άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)) θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις αρχές που υπόκεινται 
σε παρέκκλιση. Είναι σημαντικό το όριο των πρόσθετων αμοιβών να περιλαμβάνεται στο πεδίο 
εφαρμογής των παρεκκλίσεων όταν το μέγεθος του ιδρύματος / το ποσό της μεταβλητής αμοιβής 
του προσώπου που αναλαμβάνει τον κίνδυνο αποδεικνύει ότι δεν θα υπάρξει ενδεχόμενο 
(υπερβολικής) ανάληψης κινδύνου, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την 
άμβλυνση των ζημιών και των ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων που προκαλούνται στον 
τραπεζικό κλάδο από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τροπολογία 235
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
μειώσουν τα όρια που ορίζονται στην 
τρίτη παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 236
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 95
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

16α) το άρθρο 95 απαλείφεται.

«Άρθρο 95

Επιτροπή αποδοχών

1. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι τα ιδρύματα τα οποία είναι σημαντικά 
από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής 
οργάνωσης και της φύσεως, του πεδίου 
εφαρμογής και της πολυπλοκότητας των 
δραστηριοτήτων τους θεσπίζουν 
επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή 
αποδοχών συγκροτείται ούτως ώστε να 
εκφέρει αρμοδίως και ανεξαρτήτως 
γνώμη για τις πολιτικές και τις πρακτικές 
αποδοχών καθώς και για τα κίνητρα που 
δημιουργούνται για τη διαχείριση του 
κινδύνου, του κεφαλαίου και της 
ρευστότητας.

2. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι η επιτροπή αποδοχών είναι υπεύθυνη 
για την προετοιμασία των αποφάσεων 
σχετικά με τις αμοιβές, 
συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν 
επιπτώσεις στους κινδύνους και τη 
διαχείριση των κινδύνων του 
συγκεκριμένου ιδρύματος και οι οποίες 
λαμβάνονται από το διοικητικό όργανο. Ο 
Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
αμοιβών είναι μέλη του διοικητικού 
οργάνου που δεν ασκούν εκτελεστικά 
καθήκοντα στο συγκεκριμένο ίδρυμα. 
Εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει 
εκπροσώπηση των εργαζομένων στο 
διοικητικό όργανο, στην επιτροπή 
αποδοχών συμπεριλαμβάνεται ένας ή 
περισσότεροι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων. Κατά την προπαρασκευή 
παρόμοιων αποφάσεων, η επιτροπή 
αποδοχών λαμβάνει υπόψη τα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα των 
μετόχων, των επενδυτών και άλλων 
εμπλεκομένων στο ίδρυμα και το δημόσιο 
συμφέρον.»

Or. en
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Τροπολογία 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Στο άρθρο 97 παράγραφος 1, το 
στοιχείο β) διαγράφεται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 238
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 97 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Στο άρθρο 97 παράγραφος 1, το 
στοιχείο β) διαγράφεται.

(17) Το άρθρο 97 παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:

α) το στοιχείο β) διαγράφεται·

β) μετά την παράγραφο 4 
παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα 
παράγραφος:

«4α. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
προσαρμόσουν τις μεθοδολογίες για την 
εφαρμογή της διαδικασίας επανεξέτασης 
και αξιολόγησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, προκειμένου να λαμβάνει 
υπόψη ιδρύματα με παρόμοιο προφίλ 
κινδύνου, όπως παρόμοια επιχειρηματικά 
μοντέλα ή γεωγραφική θέση των 
ανοιγμάτων. Οι μεθοδολογίες αυτές 
δύναται να περιλαμβάνουν δείκτες 
αναφοράς και ποσοτικούς δείκτες με 
γνώμονα τον κίνδυνο και να επιτρέπουν 
τη δέουσα συνεκτίμηση των 
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συγκεκριμένων κινδύνων στους οποίους 
κάθε ίδρυμα μπορεί να εκτίθεται σε 
μεμονωμένο επίπεδο.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
χρησιμοποιούν προσαρμοσμένες 
μεθοδολογίες σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο, ενημερώνουν την ΕΑΤ. Η 
ΕΑΤ παρακολουθεί τις εποπτικές 
πρακτικές και εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές για τον προσδιορισμό του 
τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να 
αξιολογούνται παρόμοια χαρακτηριστικά 
κινδύνου για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου και για να εξασφαλίζεται η 
συνεπής και αναλογική εφαρμογή 
παρόμοιων μεθοδολογιών 
προσαρμοσμένων στα ιδρύματα σε 
ολόκληρη την Ένωση. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές εγκρίνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίσεις στην πρόταση της Επιτροπής, οι οποίες προβλέπουν ότι οι απαιτήσεις της 
διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) και του πυλώνα 2 περιορίζονται σε 
μικροπροληπτικούς σκοπούς. Ταυτόχρονα, η εξουσιοδότηση των αρμόδιων αρχών να 
προσαρμόσουν τις μεθοδολογίες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη ιδρύματα με παρόμοιο προφίλ κινδύνου, όπως παρόμοια επιχειρηματικά 
μοντέλα ή γεωγραφική θέση των ανοιγμάτων, είναι δικαιολογημένη λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαγραφή του άρθρου 103.

Τροπολογία 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 97 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(17α) στο άρθρο 97, η παράγραφος 2 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Το πεδίο εφαρμογής της εξέτασης 
και της αξιολόγησης της παραγράφου 1 θα 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013.

«2. Το πεδίο εφαρμογής της εξέτασης 
και της αξιολόγησης της παραγράφου 1 θα 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του 
άρθρου 104β, και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Τροπολογία 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 β (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 97 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(17β) στο άρθρο 97, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν την 
συχνότητα και την ένταση της εξέτασης 
και της αξιολόγησης της παραγράφου 1 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη 
συστημική σπουδαιότητα, τη φύση, την 
κλίμακα και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου 
ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
της αναλογικότητας. Η εξέταση και 
αξιολόγηση επικαιροποιούνται 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση για τα 
ιδρύματα που καλύπτονται από το 
πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης του 
άρθρου 99 παράγραφος 2.

«4. Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν την 
συχνότητα και την ένταση της εξέτασης 
και της αξιολόγησης της παραγράφου 1 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη 
συστημική σπουδαιότητα, τη φύση, την 
κλίμακα και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου 
ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή
της αναλογικότητας. Η εξέταση και 
αξιολόγηση επικαιροποιούνται 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση για τα 
ιδρύματα που καλύπτονται από το 
πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης του 
άρθρου 99 παράγραφος 2. Η εξέταση και 
αξιολόγηση επικαιροποιούνται 
τουλάχιστον σε τριετή βάση για μικρά και 
μη σύνθετα ιδρύματα όπως ορίζονται στο 
άρθρο 430α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
575/2013.»

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Τροπολογία 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 γ (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 97 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο 
άρθρο 97α:

«Άρθρο 97α

Παρεκκλίσεις από μικρά και μη σύνθετα 
ιδρύματα

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 97, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να 
αποφασίσουν, βάσει εποπτικής 
αξιολόγησης σχετικά με το εκάστοτε 
ίδρυμα, να μην εφαρμόσουν τα άρθρα 97 
και 98, εάν το ίδρυμα είναι μικρό και μη 
σύνθετο, όπως ορίζεται στο άρθρο 430α 
του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. Η 
εποπτική αξιολόγηση επανεξετάζεται ανά 
τριετία και όταν η αρμόδια αρχή 
διαπιστώσει την εμφάνιση νέων 
κινδύνων».

Or. en

Τροπολογία 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 1 το στοιχείο ι) 
απαλείφεται·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
στοιχείο ια)·

ια) την αξιολόγηση της ενσωμάτωσης 
των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
διακυβερνητικών παραγόντων και 
κινδύνων στο σύστημα διαχείρισης 
κινδύνων του ιδρύματος·

Or. en

Τροπολογία 244
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
στοιχείο ια)·

ια) Η εκτίμηση των κινδύνων που 
συνδέονται με το κλίμα στον υπολογισμό 
ανοιγμάτων ενός ιδρύματος και η ένταξη 
κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα στο 
σύστημα διαχείρισης κινδύνων του του 
ιδρύματος, όταν επιτευχθεί κοινή 
ταξινόμηση, ομοιογενές και σταθερό 
πλαίσιο για την κατάλληλη μέτρηση των 
κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και 
του αντικτύπου τους στις οντότητες.
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Or. en

Τροπολογία 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 3α:

3α. Οι αρμόδιες αρχές 
παρακολουθούν τα ανοίγματα κάθε 
πιστωτικού ιδρύματος σε οντότητες του 
σκιώδους τραπεζικού συστήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 144 στοιχείο α) (νέο) 
του άρθρου 4 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει του άρθρου 449α 
(νέο) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
και, ενδεχομένως, λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου 
του καθορισμού κατώτερων ορίων για 
την ατομική έκθεση του πιστωτικού 
ιδρύματος σε οντότητα του σκιώδους 
τραπεζικού συστήματος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 395 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή 
μέτρων μετριασμού για την αντιμετώπιση 
πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από 
καταστάσεις όπου δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί η διασύνδεση μεταξύ των 
οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού 
συστήματος και του ιδρύματος.

Or. en

Τροπολογία 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο α β (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 3β:

3β. Οι αρμόδιες αρχές 
παρακολουθούν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τη χρησιμοποίηση της 
μόχλευσης που δημιουργείται συνθετικά 
από τα πιστωτικά ιδρύματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που 
παρέχονται στο άρθρο 443β (νέο) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και, εάν 
είναι απαραίτητο, λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της.

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό 
των μέσων παρακολούθησης για την 
εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται 
με τη χρήση της μόχλευσης που 
δημιουργείται συνθετικά, καθώς και του 
συνόλου των μέτρων για τον περιορισμό 
της, κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
στα οποία αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τυποποιημένα μέτρα ισολογισμού, τα οποία συνήθως βασίζονται στην αγοραία αξία μιας 
σύμβασης, μπορούν πράγματι να υποτιμήσουν σημαντικά τα ανοίγματα μόχλευσης των 
πιστωτικών ιδρυμάτων, όταν ενσωματωθεί μόχλευση στις συμβάσεις παραγώγων. Ως εκ τούτου, 
είναι αναγκαία η ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης και ρυθμιστικών μέτρων με στόχο τη 
διόρθωση τέτοιων πιθανών υποεκτιμήσεων.
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Τροπολογία 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο α γ (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 3γ:

3γ. Έως την 1η Δεκεμβρίου 2021, οι 
αρμόδιες αρχές διεξάγουν συνεχή έλεγχο 
και παρακολούθηση των σύνθετων 
διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
449β (νέο) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013, με σκοπό τον εντοπισμό 
συναλλαγών διαρθρωμένων έτσι ώστε να 
παράγουν σημαντικά φορολογικά 
πλεονεκτήματα.

Κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε 
συναλλαγή που προσδιορίζεται ότι 
δημιουργεί κίνδυνο σημαντικών 
φορολογικών οφελών.

Or. en

Τροπολογία 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
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Εποπτικά μέτρα απαιτούνται τουλάχιστον 
στην περίπτωση ιδρυμάτων των οποίων η 
οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 
μειώνεται κατά περισσότερο από το 15 % 
του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως 
αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη 
αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, 
όπως ορίζεται σε κάθε έξι εποπτικά 
σενάρια σοκ που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια.

Εποπτικά μέτρα απαιτούνται τουλάχιστον 
στην περίπτωση ιδρυμάτων των οποίων η 
οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 
μειώνεται κατά περισσότερο από το 15 % 
του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως 
αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη 
αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, 
όπως ορίζεται σε κάθε έξι εποπτικά 
σενάρια σοκ που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια.

Κατά παρέκκλιση, τα μικρά και μη 
σύνθετα ιδρύματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 430α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013, οι απαιτήσεις που ορίζονται 
στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται μόνο 
εάν η αρμόδια αρχή παρέχει 
αιτιολογημένη γνώμη ότι τα εσωτερικά 
συστήματα δεν επαρκούν.

Or. en

Τροπολογία 249
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
Εποπτικά μέτρα απαιτούνται τουλάχιστον 
στην περίπτωση ιδρυμάτων των οποίων η 
οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 
μειώνεται κατά περισσότερο από το 15 % 
του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως 
αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη 
αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, 
όπως ορίζεται σε κάθε έξι εποπτικά 

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
Εποπτικά μέτρα απαιτούνται τουλάχιστον
στην περίπτωση ιδρυμάτων των οποίων η 
οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 
μειώνεται κατά περισσότερο από το 15 % 
του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως 
αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη 
αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, 
όπως ορίζεται σε κάθε έξι εποπτικά 
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σενάρια σοκ που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια.

σενάρια σοκ που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια ή όταν το ίδρυμα βιώσει «μεγάλη 
μείωση» των καθαρών εσόδων από 
τόκους λόγω της απότομης και μη 
αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, 
όπως ορίζεται σε οποιοδήποτε από τα δύο 
εποπτικά σενάρια σοκ που εφαρμόζονται 
στα επιτόκια.

Or. en

Τροπολογία 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
Εποπτικά μέτρα απαιτούνται τουλάχιστον
στην περίπτωση ιδρυμάτων των οποίων η 
οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 
μειώνεται κατά περισσότερο από το 15 % 
του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως 
αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη 
αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, 
όπως ορίζεται σε κάθε έξι εποπτικά
σενάρια σοκ που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια.

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται από τις 
αρμόδιες αρχές στην περίπτωση 
ιδρυμάτων των οποίων η οικονομική αξία 
των ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο 
άρθρο 84 παράγραφος 1 μειώνεται κατά 
περισσότερο από το 15 % του κεφαλαίου 
της κατηγορίας 1 ως αποτέλεσμα αιφνίδιας 
και μη αναμενόμενης μεταβολής των 
επιτοκίων, όπως ορίζεται σε κάθε έξι 
εποπτικά σενάρια σοκ που εφαρμόζονται 
στα επιτόκια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυτοματοποίηση δεν είναι επιθυμητή. Αντίθετα, εάν το ίδρυμα ξεπεράσει το όριο του 15 %, 
θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συζήτησης μεταξύ του ιδρύματος και της αρμόδιας για αυτό 
αρχής.
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Τροπολογία 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
Εποπτικά μέτρα απαιτούνται τουλάχιστον 
στην περίπτωση ιδρυμάτων των οποίων η 
οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 
μειώνεται κατά περισσότερο από το 15 % 
του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως 
αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη 
αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, 
όπως ορίζεται σε κάθε έξι εποπτικά
σενάρια σοκ που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια.

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
Σε περίπτωση μείωσης της οικονομικής 
αξίας των ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 
κατά περισσότερο από το 15 % του 
κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως 
αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη 
αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, 
όπως ορίζεται σε κάθε έξι εποπτικά 
σενάρια σοκ που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια, η εποπτική αρχή αξιολογεί τους 
κινδύνους που απορρέουν από τη μείωση 
αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS), δεν υπάρχουν 
αυτόματες εποπτικές επιπτώσεις με βάση το αποτέλεσμα της τυπικής δοκιμής ακραίων 
καταστάσεων (Standard Outlier Test, SOT). Το πρότυπο σοκ προορίζεται μόνο για τον 
εντοπισμό δυνητικών ακραίων καταστάσεων και προκειμένου, κατά περίπτωση, οι εποπτικές 
αρχές να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην ανάλυσή τους σχετικά με τον κίνδυνο επιτοκίου στο 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (IRRBB) του ιδρύματος.

Τροπολογία 252
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
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Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
Εποπτικά μέτρα απαιτούνται τουλάχιστον 
στην περίπτωση ιδρυμάτων των οποίων η 
οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 
μειώνεται κατά περισσότερο από το 15 %
του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως 
αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη 
αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, 
όπως ορίζεται σε κάθε έξι εποπτικά
σενάρια σοκ που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια.

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
Εποπτικά μέτρα απαιτούνται τουλάχιστον 
στην περίπτωση ιδρυμάτων των οποίων η 
οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 
μειώνεται κατά περισσότερο από το 20 %
του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως 
αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη 
αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, 
όπως ορίζεται σε κάθε έξι εποπτικά 
σενάρια σοκ που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα προληπτικής εποπτείας δεν πρέπει να λαμβάνονται αυτομάτως, αν η αρμόδια αρχή 
είναι της γνώμης ότι ο κίνδυνος επιτοκίου τυγχάνει επαρκούς διαχειρίσεως από το ίδρυμα.

Τροπολογία 253
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
Εποπτικά μέτρα απαιτούνται τουλάχιστον 
στην περίπτωση ιδρυμάτων των οποίων η 

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
Εποπτικά μέτρα ενδέχεται να απαιτούνται 
τουλάχιστον στην περίπτωση ιδρυμάτων 
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οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 
μειώνεται κατά περισσότερο από το 15 % 
του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως 
αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη 
αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, 
όπως ορίζεται σε κάθε έξι εποπτικά 
σενάρια σοκ που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια.

των οποίων η οικονομική αξία των ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 84 
παράγραφος 1 μειώνεται κατά 
περισσότερο από το 15 % του κεφαλαίου 
της κατηγορίας 1 ως αποτέλεσμα αιφνίδιας 
και μη αναμενόμενης μεταβολής των 
επιτοκίων, όπως ορίζεται σε κάθε έξι 
εποπτικά σενάρια σοκ που εφαρμόζονται 
στα επιτόκια.

Or. en

Τροπολογία 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
Εποπτικά μέτρα απαιτούνται τουλάχιστον 
στην περίπτωση ιδρυμάτων των οποίων η 
οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 
μειώνεται κατά περισσότερο από το 15 % 
του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως 
αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη 
αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, 
όπως ορίζεται σε κάθε έξι εποπτικά 
σενάρια σοκ που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια.

5. Η εξέταση και αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
περιλαμβάνει την έκθεση των ιδρυμάτων 
στον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται 
από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου. 
Εποπτικά μέτρα ενδέχεται να απαιτούνται 
τουλάχιστον στην περίπτωση ιδρυμάτων 
των οποίων η οικονομική αξία των ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 84 
παράγραφος 1 μειώνεται κατά 
περισσότερο από το 15 % του κεφαλαίου 
της κατηγορίας 1 ως αποτέλεσμα αιφνίδιας 
και μη αναμενόμενης μεταβολής των 
επιτοκίων, όπως ορίζεται σε κάθε έξι 
εποπτικά σενάρια σοκ που εφαρμόζονται 
στα επιτόκια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή της Βασιλείας αναγνώρισε ότι ο κίνδυνος επιτοκίου στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 
(IRRBB) δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την προσέγγιση ενιαίου τύπου του πυλώνα 1. 
Αντίθετα, συνιστά για κάθε περίπτωση την προσέγγιση του πυλώνα 2 για την άσκηση εποπτείας 
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όσον αφορά τον κίνδυνο επιτοκίου.

Τροπολογία 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο γ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να καθορίσει για τον σκοπό 
της παραγράφου 5:

διαγράφεται

α) τα έξι εποπτικά σενάρια σοκ που 
πρέπει να εφαρμόζονται στα επιτόκια για 
κάθε νόμισμα·

β) κοινές παραδοχές 
παραμετροποίησης και μοντελοποίησης 
που τα ιδρύματα αποτυπώνουν στον 
υπολογισμό της οικονομικής αξίας των 
μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 5·

γ) αν απαιτούνται, επίσης, εποπτικά 
μέτρα στην περίπτωση μείωσης των 
καθαρών εσόδων από τόκους των 
ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 
84 παράγραφος 1, ως αποτέλεσμα των 
ενδεχόμενων μεταβολών των επιτοκίων.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως την [ένα έτος από την 
έναρξη ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, 
στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010.

Or. en
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Τροπολογία 256
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο γ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5 α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων προκειμένου να 
καθορίσει για τον σκοπό της παραγράφου 
5:

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα, προκειμένου να 
καθορίσει για τον σκοπό της παραγράφου 
5:

Or. en

Τροπολογία 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο γ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5 α – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα έξι εποπτικά σενάρια σοκ που 
πρέπει να εφαρμόζονται στα επιτόκια για 
κάθε νόμισμα·

α) τα έξι εποπτικά σενάρια σοκ, 
συμπεριλαμβανομένων δύο παράλληλων 
σεναρίων, που πρέπει να εφαρμόζονται 
στα επιτόκια για κάθε σημαντικό νόμισμα·
τα σενάρια αυτά θα πρέπει να 
καθοριστούν σε επίπεδο που να 
αντανακλά το 15 % του κεφαλαίου της 
κατηγορίας 1 που αναφέρεται στην 
παράγραφο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βαθμονόμηση των εποπτικών σεναρίων κλυδωνισμών που εφαρμόζονται στα επιτόκια θα 
πρέπει να πραγματοποιείται προσεκτικά, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με το όριο της SOT που 
είναι ήδη κλειδωμένο στο 15 %.
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Τροπολογία 258
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο γ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κοινές παραδοχές 
παραμετροποίησης και μοντελοποίησης 
που τα ιδρύματα αποτυπώνουν στον 
υπολογισμό της οικονομικής αξίας των 
μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 5·

β) κοινές παραδοχές 
παραμετροποίησης και μοντελοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων παραδοχών 
συμπεριφοράς, που τα ιδρύματα 
αποτυπώνουν στον υπολογισμό της 
οικονομικής αξίας των μετοχών σύμφωνα 
με την παράγραφο 5·

Or. en

Τροπολογία 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο γ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5 α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αν απαιτούνται, επίσης, εποπτικά 
μέτρα στην περίπτωση μείωσης των 
καθαρών εσόδων από τόκους των 
ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 
84 παράγραφος 1, ως αποτέλεσμα των 
ενδεχόμενων μεταβολών των επιτοκίων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος ζημίας είναι αυτός που πρέπει να καλυφθεί και όχι ο κίνδυνος φυσικής διακύμανσης 
των εσόδων.
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Τροπολογία 260
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο γ
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 5 α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αν απαιτούνται, επίσης, εποπτικά 
μέτρα στην περίπτωση μείωσης των 
καθαρών εσόδων από τόκους των 
ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 
84 παράγραφος 1, ως αποτέλεσμα των 
ενδεχόμενων μεταβολών των επιτοκίων.

γ) κοινές παραδοχές 
παραμετροποίησης και μοντελοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων παραδοχών 
συμπεριφοράς, που τα ιδρύματα 
αποτυπώνουν στον υπολογισμό των 
καθαρών εσόδων από τόκους και 
καθορίζουν τι σημαίνει «μεγάλη μείωση» 
για τους σκοπούς της παραγράφου 5.

Or. en

Τροπολογία 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφοι 7 α (νέα) και 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 7α και 7β:

7α. Για τους σκοπούς του στοιχείου 
ια) και του άρθρου 448α του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, έως την 1η Ιουνίου 
2020, η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για τον 
προσδιορισμό περαιτέρω λεπτομερειών 
για τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης 
και αξιολόγησης σχετικά με την 
ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και διακυβερνητικών 
παραγόντων και κινδύνων, 
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συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που 
σχετίζονται με την απόσβεση 
περιουσιακών στοιχείων λόγω 
κανονιστικής αλλαγής. Η διαδικασία 
αξιολόγησης ενσωματώνει, ανάλογα με 
την περίπτωση, ειδικά ποιοτικά και 
ποσοτικά κριτήρια και δείκτες μέτρησης 
για την αξιολόγηση του κατά πόσον η 
γενική επιχειρηματική στρατηγική και η 
επενδυτική πολιτική του ιδρύματος 
ευθυγραμμίζονται με τους στόχους των 
Παρισίων και τους στόχους την ΕΕ που 
συνδέονται με περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και διακυβερνητικούς 
παράγοντες.

7β. Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα 
που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 7α, η ΕΑΤ 
καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων για την ανάπτυξη 
μεθοδολογικού προτύπου για τον 
προσδιορισμό και τη μέτρηση των 
κινδύνων και παραγόντων της αειφορίας 
στο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας, 
βάσει σαφώς αποδεδειγμένων κινδύνων. 
Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2022. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
της πρώτης παραγράφου σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010.

Or. en

Τροπολογία 262
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7α:

«7α. Για τους σκοπούς της αναλογικής 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013, οι αρμόδιες αρχές στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού 
ελέγχου και αξιολόγησης περιγράφουν 
λεπτομερώς πώς συνεκτιμούν το μέγεθος 
και την κλίμακα των δραστηριοτήτων 
ενός ιδρύματος, καθώς και την 
πολυπλοκότητα των κινδύνων που 
προκύπτουν από το επιχειρηματικό 
μοντέλο του ιδρύματος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την τροπολογία επισημαίνεται η σημασία της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας 
στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης.

Τροπολογία 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 98 – παράγραφος 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7γ:

7γ. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 3γ (νέα), έως την 1η Ιουνίου 
2021, η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για τον 
προσδιορισμό ποιοτικών και ποσοτικών
κριτηρίων και δεικτών μέτρησης για τον 
προσδιορισμό των συναλλαγών που έχουν 
δομηθεί ώστε να αποφέρουν σημαντικά 
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φορολογικά πλεονεκτήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η ΕΑΤ 
καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων για την ανάπτυξη 
μεθοδολογικού προτύπου για τον 
προσδιορισμό των συναλλαγών που έχουν 
δομηθεί ώστε να αποφέρουν σημαντικά 
φορολογικά πλεονεκτήματα.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2022. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
του εδαφίου 2 σύμφωνα με τα άρθρα 10 
έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010.

Or. en

Τροπολογία 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 99 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στο άρθρο 99 παράγραφος 2, το 
στοιχείο β) διαγράφεται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(19α) στο άρθρο 102, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α) το ίδρυμα δεν τηρεί τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 575/2013,

«α) το ίδρυμα δεν τηρεί τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 104 
στοιχείο β), ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013,»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Τροπολογία 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 β (νέο)
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(19β) στο άρθρο 102, το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β) οι αρμόδιες αρχές έχουν πεισθεί ότι 
το ίδρυμα ενδέχεται να παραβεί τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εντός των 
επόμενων 12 μηνών.

«β) οι αρμόδιες αρχές έχουν πεισθεί ότι 
το ίδρυμα ενδέχεται να παραβεί τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 104 
στοιχείο β), ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013 εντός των επόμενων 12 μηνών.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Τροπολογία 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
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Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 103

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το άρθρο 103 διαγράφεται. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 103

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το άρθρο 103 διαγράφεται. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 103 δεν διαγράφεται καθώς επιτρέπει την εφαρμογή μέτρων αναλογικότητας.

Τροπολογία 269
Neena Gill

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 103

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το άρθρο 103 διαγράφεται. διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 270
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 103

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το άρθρο 103 διαγράφεται. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Κώστας Μαυρίδης, 
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 97, 
του άρθρου 98 παράγραφος 4, του άρθρου 
101 παράγραφος 4, και του άρθρου 102 και 
της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν 
τουλάχιστον τις κατωτέρω εξουσίες:

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 92 
παράγραφος 2 στοιχείο β), του άρθρου 97, 
του άρθρου 98 παράγραφος 4, του άρθρου 
101 παράγραφος 4, και του άρθρου 102 και 
της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν 
τουλάχιστον τις κατωτέρω εξουσίες:

Or. en

Τροπολογία 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να απαιτούν από τα ιδρύματα να 
διαθέτουν πρόσθετα ίδια κεφάλαια πέραν 
των απαιτήσεων που ορίζονται στον 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σύμφωνα 
με τους όρους που προβλέπονται στο 
άρθρο 104α,

α) να απαιτούν από τα ιδρύματα να 
διαθέτουν πρόσθετα ίδια κεφάλαια πέραν 
των απαιτήσεων που ορίζονται στον 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σύμφωνα 
με τους όρους που προβλέπονται στα 
άρθρα 104α και 104β,

Or. en

Τροπολογία 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να απαιτούν από τα ιδρύματα να 
καταθέτουν σχέδια για την αποκατάσταση 
της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές 
απαιτήσεις δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
και να ορίζουν προθεσμία για την 
εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένων και 
βελτιώσεων του σχεδίου αυτού όσον 
αφορά το πεδίο εφαρμογής και την 
προθεσμία,

γ) να απαιτούν από τα ιδρύματα να 
καταθέτουν σχέδια για την αποκατάσταση 
της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές
απαιτήσεις, δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
και να ορίζουν μέγιστη προθεσμία ενός 
έτους για την εφαρμογή της, 
συμπεριλαμβανομένων και βελτιώσεων 
του σχεδίου αυτού όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής και την προθεσμία, 

Or. en

Τροπολογία 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να απαιτούν από τα ιδρύματα να 
εφαρμόζουν ειδική πολιτική προβλέψεων ή 
μεταχείριση των στοιχείων του 
ενεργητικού από την άποψη των 
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων,

δ) να απαιτεί από τα ιδρύματα να 
εφαρμόζουν ειδική πολιτική προβλέψεων ή 
μεταχείριση των στοιχείων του 
ενεργητικού ή των στοιχείων εκτός 
ισολογισμού από την άποψη των 
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων ·ή όταν το 
εφαρμοζόμενο λογιστικό πλαίσιο 
επιτρέπει ευελιξία στην επιλογή πολιτικών 
ή απαιτεί υποκειμενικές εκτιμήσεις και η 
συγκεκριμένη εφαρμογή που επέλεξε το 
ίδρυμα δεν είναι επαρκής ή επαρκώς 
συνετή από εποπτική άποψη, να απαιτεί 
από τα ιδρύματα να εφαρμόζουν ειδικές 
διατάξεις, αφαιρέσεις ή προσαρμογές για 
τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων και 
μόνο

Or. en

Τροπολογία 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Κώστας Μαυρίδης, 
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) να απαιτούν από τα πιστωτικά 
ιδρύματα τον περιορισμό των μεταβλητών 
αποδοχών ως ποσοστού του συνόλου των 
καθαρών εσόδων, όταν το ύψος τους δεν 
συνάδει με τη διατήρηση υγιούς 
κεφαλαιακής βάσης,

ζ) να απαιτούν από τα πιστωτικά 
ιδρύματα τον περιορισμό των μεταβλητών 
αποδοχών ως ποσοστού του συνόλου των 
καθαρών εσόδων, όταν το ύψος τους δεν 
συνάδει με τη διατήρηση υγιούς 
κεφαλαιακής βάσης, και να απαιτούν από 
τα πιστωτικά ιδρύματα και τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων να 
συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που έχει εκδώσει η ΕΑΤ σχετικά 
με τις πολιτικές αποδοχών που είναι 
ουδέτερες ως προς το φύλο.
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Or. en

Τροπολογία 276
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) να απαιτούν πρόσθετες 
πληροφορίες σε ad hoc βάση μόνο,

ιβ) να απαιτούν πρόσθετες 
πληροφορίες για ιδρύματα που εκτίθενται 
σε παρόμοιους κινδύνους, οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να ασκούν τις εξουσίες 
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, με 
εξαίρεση τα σημεία α) και ια), στα ίδια 
ιδρύματα με παρόμοιο ή πανομοιότυπο 
τρόπο, εάν το κράτος μέλος έχει παράσχει
στην αρμόδια αρχή την εξουσία να το 
πράξει.

Or. en

Τροπολογία 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) να απαιτούν πρόσθετες 
πληροφορίες σε ad hoc βάση μόνο,

ιβ) να απαιτούν πρόσθετες 
πληροφορίες,

Or. en

Τροπολογία 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο ι), οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
μόνο να επιβάλλουν απαιτήσεις για 
πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές 
αναφορών στα ιδρύματα, στην περίπτωση 
που οι πληροφορίες που αναφέρονται δεν 
είναι επαναληπτικές και πληρούται μια 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο ι), οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν 
απαιτήσεις για πρόσθετες ή συχνότερες 
υποβολές αναφορών στα ιδρύματα, 
τουλάχιστον στην περίπτωση που 
πληρούται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες 
απαιτούνται για τη διάρκεια του 
προγράμματος εποπτικής εξέτασης του 
ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 99.

γ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες 
απαιτούνται για τη διάρκεια του 
προγράμματος εποπτικής εξέτασης του 
ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 99 ή για 
τους σκοπούς της διαδικασίας εποπτικού 
ελέγχου και αξιολόγησης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97. 

Or. en

Τροπολογία 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 – στοιχείο α
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες που μπορούν να 
απαιτούνται από τα ιδρύματα πρέπει να 
θεωρούνται ως επαναληπτικές, όπως 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, όπου οι 
ίδιες ή ουσιαστικά οι ίδιες πληροφορίες 
είναι ήδη διαθέσιμες στην αρμόδια αρχή, 
μπορεί να προέρχονται από την αρμόδια 
αρχή ή να αποκτώνται με άλλα μέσα απ’ 
ό, τι η υποχρέωση του ιδρύματος να τις 
αναφέρει. Σε περίπτωση που οι 
πληροφορίες είναι στη διάθεση της 
αρμόδιας αρχής σε έναν διαφορετικό 
μορφότυπο ή επίπεδο διακριτότητας από 
τις συμπληρωματικές πληροφορίες που 
πρέπει να υποβάλλονται, η αρμόδια αρχή 
δεν απαιτεί τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες, εφόσον η εν λόγω 
διαφορετική μορφή ή διασπορά δεν την 
εμποδίζει να παραγάγει ουσιαστικά 
παρόμοιες πληροφορίες.·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 281
Roberto Gualtieri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν την 
απαίτηση περί πρόσθετων ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 104 
παράγραφος 1 στοιχείο α) μόνον εάν, 
βάσει της επανεξέτασης που διεξάγεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 101, 
διαπιστώνουν οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις για ένα 
μεμονωμένο ίδρυμα:

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν την 
απαίτηση περί πρόσθετων ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 104 
παράγραφος 1 στοιχείο α) μόνον σε 
περιπτώσεις που, βάσει της επανεξέτασης 
που διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 97 
και 101, διαπιστώνουν οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις για ένα 
μεμονωμένο ίδρυμα:

Or. en
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Τροπολογία 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν την 
απαίτηση περί πρόσθετων ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 104 
παράγραφος 1 στοιχείο α) μόνον εάν, 
βάσει της επανεξέτασης που διεξάγεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 101, 
διαπιστώνουν οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις για ένα 
μεμονωμένο ίδρυμα:

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν την 
απαίτηση περί πρόσθετων ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 104 
παράγραφος 1 στοιχείο α) τουλάχιστον
εάν, βάσει της επανεξέτασης που 
διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 
101, διαπιστώνουν οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις για ένα 
μεμονωμένο ίδρυμα: 

Or. en

Τροπολογία 283
Marco Valli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν την 
απαίτηση περί πρόσθετων ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 104 
παράγραφος 1 στοιχείο α) μόνον εάν, 
βάσει της επανεξέτασης που διεξάγεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 101, 
διαπιστώνουν οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις για ένα 
μεμονωμένο ίδρυμα:

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν την 
απαίτηση περί πρόσθετων ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 104 
παράγραφος 1 στοιχείο α) εάν, βάσει της 
επανεξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με 
τα άρθρα 97 και 101, διαπιστώνουν 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις για ένα μεμονωμένο ίδρυμα:

Or. en
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Τροπολογία 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν την 
απαίτηση περί πρόσθετων ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 104 
παράγραφος 1 στοιχείο α) μόνον εάν, 
βάσει της επανεξέτασης που διεξάγεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 101, 
διαπιστώνουν οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις για ένα 
μεμονωμένο ίδρυμα:

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν την 
απαίτηση περί πρόσθετων ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 104 
παράγραφος 1 στοιχείο α) εάν, βάσει της 
επανεξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με 
τα άρθρα 97 και 101, διαπιστώνουν 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις για ένα μεμονωμένο ίδρυμα:

Or. en

Τροπολογία 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) το ίδρυμα έχει επιτύχει ένα 
μέγεθος ή επίπεδο περιπλοκότητας ώστε 
τυχόν αποτυχία του θα προκαλούσε 
σημαντικές διαταραχές στην οικονομία 
της Ένωσης, ενός κράτους μέλους ή 
τμημάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 286
Roberto Gualtieri
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ίδρυμα δεν πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 73 
και 74 της παρούσας οδηγίας ή του άρθρου 
393 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
και μόνη της η εφαρμογή άλλων 
διοικητικών μέτρων δεν είναι πιθανό να 
βελτιώσει επαρκώς τις ρυθμίσεις, τις 
διαδικασίες, τους μηχανισμούς και τις 
στρατηγικές εντός κατάλληλου 
χρονοδιαγράμματος·

β) το ίδρυμα δεν πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 73 
και 74 της παρούσας οδηγίας ή του άρθρου 
393 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
και μόνη της η εφαρμογή άλλων 
διοικητικών μέτρων μπορεί να μην αρκεί 
για να βελτιώσει επαρκώς τις ρυθμίσεις, 
τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς και τις 
στρατηγικές εντός κατάλληλου 
χρονοδιαγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 287
Marco Valli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ίδρυμα δεν πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 73 
και 74 της παρούσας οδηγίας ή του άρθρου 
393 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
και μόνη της η εφαρμογή άλλων 
διοικητικών μέτρων δεν είναι πιθανό να 
βελτιώσει επαρκώς τις ρυθμίσεις, τις 
διαδικασίες, τους μηχανισμούς και τις 
στρατηγικές εντός κατάλληλου 
χρονοδιαγράμματος·

β) το ίδρυμα δεν πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 73 
και 74 της παρούσας οδηγίας ή του άρθρου 
393 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
και μόνη της η εφαρμογή άλλων 
διοικητικών μέτρων μπορεί να μην αρκεί 
για να βελτιώσει επαρκώς τις ρυθμίσεις, 
τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς και τις 
στρατηγικές εντός κατάλληλου 
χρονοδιαγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές δεν επιβάλλουν την 
απαίτηση πρόσθετων σε ίδια κεφάλαια 
που αναφέρεται στο άρθρο 104 
παράγραφος 1 στοιχείο α) για την κάλυψη 
μακροπροληπτικών ή συστημικών 
κινδύνων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές δεν επιβάλλουν την 
απαίτηση πρόσθετων σε ίδια κεφάλαια 
που αναφέρεται στο άρθρο 104 
παράγραφος 1 στοιχείο α) για την κάλυψη 
μακροπροληπτικών ή συστημικών 
κινδύνων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 290
Marco Valli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές δεν επιβάλλουν την 
απαίτηση πρόσθετων σε ίδια κεφάλαια που 
αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 
στοιχείο α) για την κάλυψη 
μακροπροληπτικών ή συστημικών 
κινδύνων.

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν την 
απαίτηση πρόσθετων σε ίδια κεφάλαια που 
αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 
στοιχείο α) για την κάλυψη συστημικών 
κινδύνων που προκύπτουν από την 
έκθεση σε μη ρευστοποιήσιμα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού.

Or. en

Τροπολογία 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο α), οι κίνδυνοι ή τα στοιχεία 
κινδύνων θεωρούνται ότι δεν καλύπτονται 
ή δεν καλύπτονται επαρκώς από τις 
απαιτήσεις σε ίδια κεφάλαια που ορίζονται 
στα Μέρη Τρία, Τέσσερα, Πέντε και Επτά 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όταν 
τα ποσά, τα είδη και η κατανομή των 
κεφαλαίων που κρίνονται επαρκή από την 
αρμόδια αρχή μετά την εποπτική 
αξιολόγηση της εκτίμησης που 
διενεργείται από τα ιδρύματα σύμφωνα με 
την πρώτη παράγραφο του άρθρου 73, 
είναι υψηλότερα από τις απαιτήσεις ιδίων 
κεφαλαίων του ιδρύματος που ορίζονται 
στα Μέρη Τρία, Τέσσερα, Πέντε και Επτά 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en
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Τροπολογία 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο α), οι κίνδυνοι ή τα στοιχεία 
κινδύνων θεωρούνται ότι δεν καλύπτονται 
ή δεν καλύπτονται επαρκώς από τις 
απαιτήσεις σε ίδια κεφάλαια που ορίζονται 
στα Μέρη Τρία, Τέσσερα, Πέντε και Επτά 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όταν 
τα ποσά, τα είδη και η κατανομή των 
κεφαλαίων που κρίνονται επαρκή από την 
αρμόδια αρχή μετά την εποπτική 
αξιολόγηση της εκτίμησης που 
διενεργείται από τα ιδρύματα σύμφωνα με 
την πρώτη παράγραφο του άρθρου 73, 
είναι υψηλότερα από τις απαιτήσεις ιδίων 
κεφαλαίων του ιδρύματος που ορίζονται 
στα Μέρη Τρία, Τέσσερα, Πέντε και Επτά 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο α), οι κίνδυνοι ή τα στοιχεία 
κινδύνων θεωρούνται ότι δεν καλύπτονται 
από τις απαιτήσεις σε ίδια κεφάλαια που 
ορίζονται στα Μέρη Τρία, Τέσσερα, Πέντε 
και Επτά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013 όταν τα ποσά, τα είδη και η 
κατανομή των κεφαλαίων που κρίνονται 
επαρκή από την αρμόδια αρχή μετά την 
εποπτική αξιολόγηση της εκτίμησης που 
διενεργείται από τα ιδρύματα σύμφωνα με 
την πρώτη παράγραφο του άρθρου 73, 
είναι υψηλότερα από τις απαιτήσεις ιδίων 
κεφαλαίων του ιδρύματος που ορίζονται 
στα Μέρη Τρία, Τέσσερα, Πέντε και Επτά 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 104α παράγραφος 1, η πρόταση για την αναθεώρηση της ΟΚΑ 5 εισάγει 
διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της κατάστασης μιας επιχείρησης που μπορεί να 
δικαιολογήσει μια απαίτηση του πυλώνα 2 (P2R). Το πεδίο εφαρμογής παραμένει ευρύ, αλλά 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβλεφθούν ορισμένες ρητές εξαιρέσεις. Ειδικότερα, δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την αντιστροφή των πολιτικών επιλογών που υιοθετήθηκαν στο κείμενο 
του επιπέδου 1. Η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 104α παράγραφος 2 παρέχει στη 
ρυθμιστική αρχή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις P2R για να παρακάμψει τις μεταβατικές 
ρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις κεκτημένων δικαιωμάτων, αλλά και τις εξαιρέσεις και τα ανοίγματα 
του πυλώνα 1 με συντελεστή στάθμισης 0 % στο πλαίσιο του πυλώνα 1.

Τροπολογία 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
το κεφάλαιο που θεωρείται επαρκές 
καλύπτει όλους τους σημαντικούς 
κινδύνους ή τα στοιχεία των εν λόγω 
κινδύνων που δεν υπόκεινται σε ειδική 
απαίτηση ιδίων κεφαλαίων. Αυτό είναι 
πιθανόν να περιλαμβάνει κινδύνους ή 
στοιχεία κινδύνων που εξαιρούνται ρητά 
από τις απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων 
που ορίζονται στο Μέρος τρία, τέσσερα, 
πέντε έως επτά του κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 294
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το 
κεφάλαιο που θεωρείται επαρκές καλύπτει 
όλους τους σημαντικούς κινδύνους ή τα 
στοιχεία των εν λόγω κινδύνων που δεν 
υπόκεινται σε ειδική απαίτηση ιδίων 
κεφαλαίων. Αυτό είναι πιθανόν να 
περιλαμβάνει κινδύνους ή στοιχεία 
κινδύνων που εξαιρούνται ρητά από τις 
απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που 
ορίζονται στο Μέρος τρία, τέσσερα, πέντε 
έως επτά του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
575/2013.

Για τους σκοπούς του εδαφίου 1, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να κρίνουν ότι 
οι κίνδυνοι ή τα στοιχεία κινδύνων δεν 
θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όταν 
εξαιρούνται ρητά από τις απαιτήσεις περί 
ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στα μέρη 
3, 4, 5 και 7 του παρόντος κανονισμού.

Οι κίνδυνοι ή τα στοιχεία κινδύνων που 
θεωρείται ότι δεν καλύπτονται επαρκώς 
από τον παρόντα κανονισμό δύναται να 
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περιλαμβάνουν κινδύνους ή στοιχεία 
κινδύνων που, παρ’ όλο που πληρούν τις 
απαιτήσεις των τμημάτων 3, 4, 5 και 7 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 
ενδέχεται να έχουν υποτιμηθεί.

Για τους σκοπούς του εδαφίου 1, το 
κεφάλαιο που θεωρείται επαρκές καλύπτει 
όλους τους σημαντικούς κινδύνους ή τα 
στοιχεία των εν λόγω κινδύνων που δεν 
δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται 
καταλλήλως από τα ίδια κεφάλαια που 
ορίζονται στο Μέρος τρία, τέσσερα, πέντε 
έως επτά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει το άρθρο 104α παράγραφος 1 στοιχείο α), προκειμένου να 
αποσαφηνιστεί ποιοι κίνδυνοι ή στοιχεία κινδύνων πρέπει να θεωρείται ότι δεν καλύπτονται ή 
δεν καλύπτονται επαρκώς από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Τροπολογία 295
Marco Valli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το 
κεφάλαιο που θεωρείται επαρκές καλύπτει 
όλους τους σημαντικούς κινδύνους ή τα 
στοιχεία των εν λόγω κινδύνων που δεν 
υπόκεινται σε ειδική απαίτηση ιδίων 
κεφαλαίων. Αυτό είναι πιθανόν να 
περιλαμβάνει κινδύνους ή στοιχεία 
κινδύνων που εξαιρούνται ρητά από τις 
απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που 
ορίζονται στο Μέρος τρία, τέσσερα, πέντε 
έως επτά του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
575/2013.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το 
κεφάλαιο που θεωρείται επαρκές καλύπτει 
όλους τους σημαντικούς 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους ή τα 
στοιχεία των εν λόγω κινδύνων που δεν 
δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται 
καταλλήλως από τα ίδια κεφάλαια που 
ορίζονται στο Μέρος τρία, τέσσερα, πέντε, 
έξι και επτά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013. Οι κίνδυνοι ή στοιχεία των 
κινδύνων αυτών δεν θεωρούνται ότι 
καλύπτονται επαρκώς από την απαίτηση 
ιδίων κεφαλαίων του κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 575/2013, εφόσον οι κίνδυνοι αυτοί 
προκύπτουν από μεγάλα ανοίγματα σε 
σύνθετα και εξαιρετικά μη 
ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά 
στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία 
πιθανώς έχουν υποτιμηθεί, λόγω της 
δυσκολίας αποτίμησής τους και της 
χρήσης του εσωτερικού μοντέλου, παρόλο 
που έχουν τηρηθεί οι εφαρμοστέες 
απαιτήσεις που ορίζονται στα Μέρη τρία, 
τέσσερα, πέντε, έξι και επτά του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σύνθετα και μη ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να τιμολογούνται μόνο 
με σύνθετα εσωτερικά μοντέλα και είναι δύσκολο να αξιολογηθούν και να ρευστοποιηθούν, 
ειδικά σε ακραίες συνθήκες στην αγορά. Δεδομένου ότι δημιουργούν μεγάλο κίνδυνο για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, απαιτείται συνεπώς πρόσθετο ρυθμιστικό κεφάλαιο, ώστε να 
εξασφαλιστούν κατάλληλα αποθέματα ασφαλείας.

Τροπολογία 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το 
κεφάλαιο που θεωρείται επαρκές καλύπτει 
όλους τους σημαντικούς κινδύνους ή τα 
στοιχεία των εν λόγω κινδύνων που δεν 
υπόκεινται σε ειδική απαίτηση ιδίων 
κεφαλαίων. Αυτό είναι πιθανόν να 
περιλαμβάνει κινδύνους ή στοιχεία 
κινδύνων που εξαιρούνται ρητά από τις 
απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που 
ορίζονται στο Μέρος τρία, τέσσερα, πέντε 
έως επτά του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
575/2013.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το 
κεφάλαιο που θεωρείται επαρκές καλύπτει 
όλους τους σημαντικούς κινδύνους ή τα 
στοιχεία των εν λόγω κινδύνων που δεν 
υπόκεινται σε ειδική απαίτηση ιδίων 
κεφαλαίων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 104α παράγραφος 1, η πρόταση για την αναθεώρηση της ΟΚΑ 5 εισάγει 
διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της κατάστασης μιας επιχείρησης που μπορεί να 
δικαιολογήσει μια απαίτηση του πυλώνα 2 (P2R). Το πεδίο εφαρμογής παραμένει ευρύ, αλλά 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβλεφθούν ορισμένες ρητές εξαιρέσεις. Πιο συγκεκριμένα, δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστροφή των πολιτικών επιλογών που υιοθετήθηκαν στο 
κείμενο του επιπέδου 1. Η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 104α παράγραφος 2 παρέχει στη 
ρυθμιστική αρχή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις P2R για να παρακάμψει τις μεταβατικές 
ρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις κεκτημένων δικαιωμάτων, αλλά και τις εξαιρέσεις και τα ανοίγματα 
του πυλώνα 1 με συντελεστή στάθμισης 0 % στο πλαίσιο του πυλώνα 1.

Τροπολογία 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το 
κεφάλαιο που θεωρείται επαρκές καλύπτει 
όλους τους σημαντικούς κινδύνους ή τα 
στοιχεία των εν λόγω κινδύνων που δεν 
υπόκεινται σε ειδική απαίτηση ιδίων 
κεφαλαίων. Αυτό είναι πιθανόν να 
περιλαμβάνει κινδύνους ή στοιχεία 
κινδύνων που εξαιρούνται ρητά από τις 
απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που 
ορίζονται στο Μέρος τρία, τέσσερα, πέντε 
έως επτά του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
575/2013.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το 
κεφάλαιο που θεωρείται επαρκές καλύπτει 
όλους τους σημαντικούς κινδύνους ζημίας
ή τα στοιχεία των εν λόγω κινδύνων 
ζημίας που δεν υπόκεινται σε ειδική 
απαίτηση ιδίων κεφαλαίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει στην εποπτική αρχή την εξουσία να παρακάμψει τη βούληση 
του νομοθέτη, σε αντίθεση με την ιεράρχηση των κανόνων, επιβάλλοντας κεφαλαιακές 
απαιτήσεις για κινδύνους που έχουν αποκλειστεί ρητά από τον νομοθέτη στη νομοθεσία του 
επιπέδου 1. Συνεπώς, η πρόταση θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αρθεί η δυνατότητα των 
εποπτικών αρχών να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που «έχουν αποκλειστεί ρητά» από τον 
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πυλώνα 1.

Τροπολογία 298
Roberto Gualtieri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το 
κεφάλαιο που θεωρείται επαρκές καλύπτει 
όλους τους σημαντικούς κινδύνους ή τα 
στοιχεία των εν λόγω κινδύνων που δεν 
υπόκεινται σε ειδική απαίτηση ιδίων 
κεφαλαίων. Αυτό είναι πιθανόν να
περιλαμβάνει κινδύνους ή στοιχεία 
κινδύνων που εξαιρούνται ρητά από τις 
απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που 
ορίζονται στο Μέρος τρία, τέσσερα, πέντε 
έως επτά του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
575/2013.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το 
κεφάλαιο που θεωρείται επαρκές καλύπτει 
όλους τους σημαντικούς κινδύνους ή τα 
στοιχεία των εν λόγω κινδύνων που δεν 
υπόκεινται σε ειδική απαίτηση ιδίων 
κεφαλαίων. Αυτό περιλαμβάνει κινδύνους 
ή στοιχεία κινδύνων που εξαιρούνται ρητά 
από τις απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων 
που ορίζονται στο Μέρος τρία, τέσσερα, 
πέντε έως επτά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013.

Or. en

Τροπολογία 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κίνδυνος επιτοκίου που προκύπτει από 
μη εμπορικές θέσεις πρέπει να θεωρηθεί 
σημαντικός μόνον όταν η οικονομική αξία 
ιδίων κεφαλαίων μειώνεται κατά 
περισσότερο από το 15 % του κεφαλαίου 
της κατηγορίας 1 ως αποτέλεσμα 
οποιουδήποτε από τα έξι εποπτικά σενάρια 
κλυδωνισμών που αναφέρονται στο άρθρο 

Όταν η οικονομική αξία ιδίων κεφαλαίων 
μειώνεται κατά περισσότερο από το 15 % 
του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως 
αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τα έξι 
εποπτικά σενάρια κλυδωνισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος 5, 
που εφαρμόζονται στα επιτόκια ή σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που ορίζει η 
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98 παράγραφος 5, που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια ή σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση που ορίζει η ΕΑΤ σύμφωνα με 
το άρθρο 98 παράγραφος 5 στοιχείο γ).

ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 98 
παράγραφος 5 στοιχείο γ), οι αρμόδιες 
αρχές αξιολογούν κατά πόσον ο κίνδυνος 
επιτοκίου που προκύπτει από μη 
εμπορικές θέσεις οδηγεί σε κίνδυνο 
ζημίας και συνεπώς θεωρείται 
σημαντικός κίνδυνος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει στην εποπτική αρχή την εξουσία να παρακάμψει τη βούληση 
του νομοθέτη, σε αντίθεση με την ιεράρχηση των κανόνων, επιβάλλοντας κεφαλαιακές 
απαιτήσεις για κινδύνους που έχουν αποκλειστεί ρητά από τον νομοθέτη στη νομοθεσία του 
επιπέδου 1. Συνεπώς, η πρόταση θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αρθεί η δυνατότητα των 
εποπτικών αρχών να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που «έχουν αποκλειστεί ρητά» από τον 
πυλώνα 1.

Τροπολογία 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κίνδυνος επιτοκίου που προκύπτει από μη 
εμπορικές θέσεις πρέπει να θεωρηθεί 
σημαντικός μόνον όταν η οικονομική αξία 
ιδίων κεφαλαίων μειώνεται κατά 
περισσότερο από το 15 % του κεφαλαίου 
της κατηγορίας 1 ως αποτέλεσμα 
οποιουδήποτε από τα έξι εποπτικά σενάρια 
κλυδωνισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
98 παράγραφος 5, που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια ή σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση που ορίζει η ΕΑΤ σύμφωνα με 
το άρθρο 98 παράγραφος 5 στοιχείο γ).

Κίνδυνος επιτοκίου που προκύπτει από μη 
εμπορικές θέσεις πρέπει να θεωρηθεί 
σημαντικός ιδίως όταν η οικονομική αξία 
ιδίων κεφαλαίων μειώνεται κατά 
περισσότερο από το 15 % του κεφαλαίου 
της κατηγορίας 1 ως αποτέλεσμα 
οποιουδήποτε από τα έξι εποπτικά σενάρια 
κλυδωνισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
98 παράγραφος 5, που εφαρμόζονται στα 
επιτόκια ή σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση που ορίζει η ΕΑΤ σύμφωνα με 
το άρθρο 98 παράγραφος 5 στοιχείο γ).

Or. en
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Τροπολογία 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ίδρυμα πρέπει να πληροί την απαίτηση 
περί πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 
στοιχείο α) με μέσα ιδίων κεφαλαίων που 
υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

Η αρμόδια αρχή απαιτεί τα ιδρύματα να 
πληρούν την απαίτηση περί πρόσθετων 
ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο 
άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α) με 
μέσα ιδίων κεφαλαίων που υπόκεινται 
στους ακόλουθους όρους:

Or. en

Τροπολογία 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Οι αρμόδιες αρχές δύναται να 
απαιτούν τα ιδρύματα να πληρούν τις 
απαιτήσεις περί πρόσθετων ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 
104 παράγραφος 1 στοιχείο α) με 
κεφάλαιο κοινών μετοχών της 
κατηγορίας 1.

Or. en

Τροπολογία 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
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Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για 
την κάλυψη της πρόσθετης απαίτησης 
ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο 
άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
κάλυψη οποιασδήποτε από τις απαιτήσεις 
ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στο 
άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και
γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή 
με τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος 
ασφαλείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 128 
παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας.

Ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για 
την κάλυψη της πρόσθετης απαίτησης 
ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο 
άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
κάλυψη οποιασδήποτε από τις απαιτήσεις 
ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στο 
άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) 
και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
575/2013 ή με τη συνδυασμένη απαίτηση 
αποθέματος ασφαλείας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 128 παράγραφος 6 της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, 
τα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιούνται 
για την κάλυψη της πρόσθετης 
απαίτησης ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 
1 στοιχείο α), που επιβάλλονται από τις 
αρμόδιες αρχές προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι ή στοιχεία 
κινδύνων δεν καλύπτονται επαρκώς από 
το άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για να 
ικανοποιούν τη συνδυασμένη απαίτηση 
αποθέματος ασφαλείας που αναφέρεται 
στο άρθρο 128 παράγραφος 6 της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί 
δεόντως γραπτώς σε κάθε όργανο τη λήψη 
της απόφασης της επιβολής πρόσθετης 
απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του 
άρθρου 104 παράγραφος 1 στοιχείο α), 
τουλάχιστον, παρέχοντας σαφή στοιχεία 
για την πλήρη εκτίμηση των στοιχείων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 
έως 4. Αυτό περιλαμβάνει, στην 
περίπτωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο δ), ειδική έκθεση 
των λόγων για τους οποίους η επιβολή 
του κεφαλαίου καθοδήγησης δεν 
θεωρείται πλέον επαρκής.

5. Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί 
γραπτώς σε κάθε όργανο τη λήψη της 
απόφασης της επιβολής πρόσθετης 
απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του 
άρθρου 104 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 306
Barbara Kappel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
μετρώνται οι κίνδυνοι και τα στοιχεία 
των κινδύνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

διαγράφεται
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Η ΕΑΤ μεριμνά ώστε τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων να είναι 
αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη:

α) την εφαρμογή επιβάρυνσης των 
ιδρυμάτων και των αρμόδιων αρχών· και

β) τη δυνατότητα το γενικά 
υψηλότερο επίπεδο κεφαλαιακών 
απαιτήσεων, που εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που τα ιδρύματα δεν 
χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα, να 
μπορεί να δικαιολογήσει την επιβολή 
χαμηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων 
κατά την εκτίμηση κινδύνων και 
στοιχείων κινδύνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως την [ένα έτος από την 
έναρξη ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
υιοθετεί τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Or. en

Τροπολογία 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
μετρώνται οι κίνδυνοι και τα στοιχεία 
των κινδύνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

διαγράφεται

Η ΕΑΤ μεριμνά ώστε τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων να είναι 
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αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη:

α) την εφαρμογή επιβάρυνσης των 
ιδρυμάτων και των αρμόδιων αρχών· και

β) τη δυνατότητα το γενικά 
υψηλότερο επίπεδο κεφαλαιακών 
απαιτήσεων, που εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που τα ιδρύματα δεν 
χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα, να 
μπορεί να δικαιολογήσει την επιβολή 
χαμηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων 
κατά την εκτίμηση κινδύνων και 
στοιχείων κινδύνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως την [ένα έτος από την 
έναρξη ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
υιοθετεί τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Or. en

Τροπολογία 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
μετρώνται οι κίνδυνοι και τα στοιχεία 
των κινδύνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

διαγράφεται

Η ΕΑΤ μεριμνά ώστε τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων να είναι 
αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη:
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α) την εφαρμογή επιβάρυνσης των 
ιδρυμάτων και των αρμόδιων αρχών· και

β) τη δυνατότητα το γενικά 
υψηλότερο επίπεδο κεφαλαιακών 
απαιτήσεων, που εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που τα ιδρύματα δεν 
χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα, να 
μπορεί να δικαιολογήσει την επιβολή 
χαμηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων 
κατά την εκτίμηση κινδύνων και 
στοιχείων κινδύνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως την [ένα έτος από την 
έναρξη ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
υιοθετεί τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Or. en

Τροπολογία 309
Marco Valli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22
Οδηγία 2013/36/ΕΕ
Άρθρο 104 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που 
διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
μετρώνται οι κίνδυνοι και τα στοιχεία 
των κινδύνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

διαγράφεται

Η ΕΑΤ μεριμνά ώστε τα σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων να είναι 
αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη:

α) την εφαρμογή επιβάρυνσης των 
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ιδρυμάτων και των αρμόδιων αρχών· και

β) τη δυνατότητα το γενικά 
υψηλότερο επίπεδο κεφαλαιακών 
απαιτήσεων, που εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που τα ιδρύματα δεν 
χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα, να 
μπορεί να δικαιολογήσει την επιβολή 
χαμηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων 
κατά την εκτίμηση κινδύνων και 
στοιχείων κινδύνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως την [ένα έτος από την 
έναρξη ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
υιοθετεί τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Or. en
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