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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις 
επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0362),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 47, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-
0096/2009),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 53, της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 12ης Νοεμβρίου 
20091,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει την θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

                                               
1 ΕΕ C 291, 1.12.2009, σ. 1.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η υπερβολική και αλόγιστη ανάληψη 
κινδύνων στον τραπεζικό τομέα οδήγησε 
στην χρεωκοπία χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και σε συστημικά προβλήματα 
στα κράτη μέλη και παγκοσμίως. Παρότι 
τα αίτια της εν λόγω ανάληψης κινδύνων 
είναι πολλά και πολύπλοκα, οι εποπτικοί 
και ρυθμιστικοί φορείς, καθώς και η 
Ομάδα των 20 και η Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής 
Εποπτείας, συμφωνούν ότι οι ακατάλληλες 
μισθολογικές δομές ορισμένων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συνέβαλαν 
στην κατάσταση αυτή. Οι μισθολογικές 
πολιτικές οι οποίες παρέχουν κίνητρα για 
την ανάληψη κινδύνων που υπερβαίνουν 
το γενικό επίπεδο αποδεκτού κινδύνου από 
το ίδρυμα μπορούν να υπονομεύσουν την 
ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων και να ενθαρρύνουν την 
ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. 

(1) Η υπερβολική και αλόγιστη ανάληψη 
κινδύνων στον τραπεζικό τομέα οδήγησε 
στην χρεωκοπία χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και σε συστημικά προβλήματα 
στα κράτη μέλη και παγκοσμίως. Παρότι 
τα αίτια της εν λόγω ανάληψης κινδύνων 
είναι πολλά και πολύπλοκα, οι εποπτικοί 
και ρυθμιστικοί φορείς, καθώς και η 
Ομάδα των 20 και η Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής 
Εποπτείας, συμφωνούν ότι οι ακατάλληλες 
μισθολογικές δομές ορισμένων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συνέβαλαν 
στην κατάσταση αυτή. Οι μισθολογικές 
πολιτικές οι οποίες παρέχουν κίνητρα για 
την ανάληψη κινδύνων που υπερβαίνουν 
το γενικό επίπεδο αποδεκτού κινδύνου από 
το ίδρυμα μπορούν να υπονομεύσουν την 
ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων και να ενθαρρύνουν την 
ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. 
Συνεπώς, οι διεθνώς αναγνωρισμένες και 
εγκεκριμένες αρχές που έχουν θεσπισθεί 
από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΣΧΣ) για τις ορθές 
μισθολογικές πρακτικές έχουν ιδιαίτερη 
σημασία.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Επειδή η υπερβολική και αλόγιστη 
ανάληψη κινδύνων μπορεί να υπονομεύσει

(4) Επειδή η υπερβολική και αλόγιστη 
ανάληψη κινδύνων μπορεί να υπονομεύσει 



PR\807519EL.doc 7/61 PE439.301v03-00

EL

την οικονομική ευρωστία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να 
αποσταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα, 
είναι σημαντικό να τηρηθεί με συνέπεια η 
νέα υποχρέωση που αφορά τις 
μισθολογικές πολιτικές και πρακτικές. 
Επομένως, πρέπει να προσδιορισθούν οι 
βασικές αρχές της ορθής μισθολογικής 
πολιτικής, ώστε να διασφαλισθεί ότι η 
διάρθρωση των αμοιβών δεν θα 
ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη 
κινδύνων από τα άτομα και θα 
εναρμονίζεται με την πολιτική ανάληψης 
κινδύνων, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του ιδρύματος. Προκειμένου 
να διασφαλισθεί η ενσωμάτωση του 
σχεδιασμού των εν λόγω πολιτικών στη 
διαχείριση κινδύνων του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το 
διαχειριστικό όργανο (άσκηση εποπτείας) 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης 
επενδύσεων πρέπει να καθορίζει τις 
γενικές αρχές που θα εφαρμόζονται, οι δε 
πολιτικές πρέπει να υπόκεινται σε ετήσιο 
τουλάχιστον ανεξάρτητο εσωτερικό 
έλεγχο.

την οικονομική ευρωστία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να 
αποσταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα, 
είναι σημαντικό να τηρηθεί με συνέπεια η 
νέα υποχρέωση που αφορά τις 
μισθολογικές πολιτικές και πρακτικές. 
Επομένως, πρέπει να προσδιορισθούν  οι 
αρχές της ορθής μισθολογικής πολιτικής, 
ώστε να διασφαλισθεί ότι η διάρθρωση 
των αμοιβών δεν θα ενθαρρύνει την 
υπερβολική ανάληψη κινδύνων από τα 
άτομα ή τον ηθικό κίνδυνο και θα 
εναρμονίζεται με την πολιτική ανάληψης 
κινδύνων, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του ιδρύματος. Προκειμένου 
να διασφαλισθεί η ενσωμάτωση του 
σχεδιασμού των εν λόγω πολιτικών στη 
διαχείριση κινδύνων του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το 
διαχειριστικό όργανο (άσκηση εποπτείας) 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης 
επενδύσεων πρέπει να καθορίζει τις 
γενικές αρχές που θα εφαρμόζονται, οι δε 
πολιτικές πρέπει να υπόκεινται σε ετήσιο 
τουλάχιστον ανεξάρτητο εσωτερικό 
έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η παρούσα οδηγία εκθέτει ελάχιστες 
βασικές αρχές σχετικά με τη μισθολογική 
πολιτική. Οι αρχές αυτές πρέπει να
εφαρμόζονται κατά τρόπο αναλογικό
προς το χαρακτήρα, το πεδίο, την
πολυπλοκότητα και την επικινδυνότητα
των δραστηριοτήτων και το μέγεθος και 
την εσωτερική δομή του εμπλεκόμενου 
πιστωτικού ιδρύματος ή επενδυτικής 
επιχείρησης. Η παρούσα οδηγία δεν



PE439.301v03-00 8/61 PR\807519EL.doc

EL

πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη από το
να θεσπίζουν αυστηρότερες ή επιπλέον
απαιτήσεις ή να θεσπίζουν αυστηρότερα 
εθνικά μέτρα που λαμβάνονται στο 
πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής στήριξης 
προς συγκεκριμένες τράπεζες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των μικρών επιχειρήσεων, η πρόταση της Επιτροπής
εφαρμόζει μια δοκιμή αναλογικότητας στα μισθολογικά μέτρα. Ωστόσο, αυτή πρέπει να
εξεταστεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν οδηγεί σε δημιουργία άνισων συνθηκών που 
επιδέχονται εκμετάλλευση για λόγους ρυθμιστικού αρμπιτράζ. Επιβάλλεται η νομοθεσία να μην
αποτρέπει την καινοτόμο δράση των κρατών μελών στη ρύθμιση των μισθολογικών πολιτικών 
και κατά συνέπεια πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προχωρούν πέρα 
από αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Έως το Δεκέμβριο του 2012, η
Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τις
αρχές της μισθολογικής πολιτικής, με
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να
κλείσουν τα οποιαδήποτε "παραθυράκια" 
και στην αποτελεσματικότητα, την 
εφαρμογή και την επιβολή των αρχών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς 
εξελίξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συζήτηση για τις κατάλληλες μισθολογικές πολιτικές αναπτύσσεται ταχέως και κατά συνέπεια
είναι σκόπιμο να υπάρχει βραχεία περίοδος επανεξέτασης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι
οποιεσδήποτε απαραίτητες προσαρμογές θα μπορούν να εξεταστούν έγκαιρα.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να διασφαλισθεί η ταχεία 
και αποτελεσματική εφαρμογή, οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να έχουν την 
εξουσία επιβολής οικονομικών ή μη 
οικονομικών μέτρων ή ποινών σε 
περίπτωση παραβίασης απαίτησης που 
προβλέπεται από την οδηγία 2006/48/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για 
την καθιέρωση μισθολογικών πολιτικών οι 
οποίες συνάδουν με την ορθή και 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. 
Τα εν λόγω μέτρα και οι ποινές πρέπει να 
είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά.

(8) Προκειμένου να διασφαλισθεί η ταχεία 
και αποτελεσματική εφαρμογή, οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να έχουν την 
εξουσία επιβολής οικονομικών ή μη 
οικονομικών μέτρων ή ποινών σε 
περίπτωση παραβίασης απαίτησης που 
προβλέπεται από την οδηγία 2006/48/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για 
την καθιέρωση μισθολογικών πολιτικών οι 
οποίες συνάδουν με την ορθή και 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. 
Τα εν λόγω μέτρα και οι ποινές πρέπει να 
είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά. Προκειμένου να
εξασφαλιστεί συνέπεια και ισότιμες
συνθήκες ανταγωνισμού, η Επιτροπή
πρέπει να εξετάσει την εφαρμογή αυτής
της διάταξης λαμβάνοντας υπόψη τη
συνέπεια μεταξύ των μέτρων και των 
ποινών σε ολόκληρη την Ένωση και, 
όπου αρμόζει, να διατυπώσει προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή ποινών με αισθητές διακυμάνσεις στο ύψος τους δημιουργεί τον κίνδυνο της
υπονόμευσης των ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού και θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Κατά συνέπεια πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να εξετάζει τα μέτρα 
ή τις ποινές που θεσπίζουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω
η διαφάνεια όσον αφορά τις μισθολογικές
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πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων
και των επενδυτικών εταιρειών, οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών
πρέπει να συγκεντρώνουν πληροφορίες 
σχετικά με τις αμοιβές προκειμένου να 
πραγματοποιούν συγκριτικές δοκιμές 
μεταξύ των ιδρυμάτων σύμφωνα με τις 
κατηγορίες των ποσοτικών πληροφοριών 
που απαιτούνται να αποκαλύπτουν τα 
ιδρύματα αυτά βάσει της παρούσας 
οδηγίας. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να
παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών (ΕΑΤ) παρόμοιες πληροφορίες 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην ΕΑΤ 
να διεξάγει παρόμοιες συγκριτικές 
δοκιμές σε ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητά τα μοτίβα και οι τάσεις των μισθολογικών
πολιτικών, οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που
συγκεντρώνουν σχετικά με τις μισθολογικές πολιτικές και τις αμοιβές προκειμένου να
πραγματοποιούν συγκριτική δοκιμή των ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο και να διαβιβάζουν τις 
πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ώστε να της παρέχουν τη δυνατότητα να 
προβαίνει σε πανευρωπαϊκή συγκριτική δοκιμή.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την προώθηση της εποπτικής 
σύγκλισης όσον αφορά την αξιολόγηση 
των μισθολογικών πολιτικών και 
πρακτικών, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας πρέπει να 
φροντίσει για την εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραμμών για τις ορθές 
μισθολογικές πολιτικές στον τραπεζικό 
τομέα. Η ευρωπαϊκή επιτροπή 
ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών 
αξιών πρέπει να συμβάλει στην εκπόνηση 
των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών

(10) Για την προώθηση της εποπτικής 
σύγκλισης όσον αφορά την αξιολόγηση 
των μισθολογικών πολιτικών και 
πρακτικών, η ΕΑΤ πρέπει να καταρτίσει 
τεχνικά πρότυπα ώστε να διευκολύνεται η 
συγκέντρωση πληροφοριών και η 
συνεπής εφαρμογή των μισθολογικών 
αρχών στον τραπεζικό τομέα. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
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στον βαθμό που εφαρμόζονται επίσης στις 
μισθολογικές πολιτικές όσον αφορά τα 
άτομα που εμπλέκονται στην παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών και στην άσκηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων από 
πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες 
επενδύσεων κατά την έννοια της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

τη θέσπιση αυτών των αρχών.Η 
ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών και 
αγορών πρέπει να συμβάλει στην 
εκπόνηση των εν λόγω τεχνικών 
προτύπων στον βαθμό που εφαρμόζονται 
επίσης στις μισθολογικές πολιτικές όσον 
αφορά τα άτομα που εμπλέκονται στην 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και στην 
άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από 
πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες 
επενδύσεων κατά την έννοια της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Καθώς οι εσφαλμένες μισθολογικές 
πολιτικές και τα μη ενδεδειγμένα
συστήματα κινήτρων μπορούν να 
αυξήσουν αδικαιολόγητα τους κινδύνους 
στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά 
ιδρύματα και οι εταιρίες επενδύσεων, οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να επιβάλλουν 
ποιοτικά και ποσοτικά μέτρα στις οικείες 
οντότητες, τα οποία θα έχουν ως στόχο την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
εντοπίσθηκαν σε σχέση με τις 
μισθολογικές πολιτικές κατά τον εποπτικό 
έλεγχο του δεύτερου πυλώνα. Οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να απαιτούν, στο πλαίσιο 
των ποιοτικών μέτρων, από τα πιστωτικά 
ιδρύματα ή τις επιχειρήσεις επενδύσεων να 
μειώσουν τον κίνδυνο που ενέχουν οι 
δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα 
συστήματά τους, συμπεριλαμβανομένων 
των μισθολογικών πολιτικών στο βαθμό 
που δεν συνάδουν με την αποτελεσματική 

(11) Καθώς οι εσφαλμένες μισθολογικές 
πολιτικές και τα μη ενδεδειγμένα
συστήματα κινήτρων μπορούν να 
αυξήσουν αδικαιολόγητα τους κινδύνους 
στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά 
ιδρύματα και οι εταιρίες επενδύσεων
πρέπει να λαμβάνονται άμεσα 
επανορθωτικά μέτρα και, αν χρειάζεται, 
διορθωτικά μέτρα. Κατά συνέπεια, οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν την 
εξουσία να επιβάλλουν ποιοτικά και 
ποσοτικά μέτρα στις οικείες οντότητες, τα 
οποία θα έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που εντοπίσθηκαν σε 
σχέση με τις μισθολογικές πολιτικές κατά 
τον εποπτικό έλεγχο του δεύτερου πυλώνα. 
Τα ποιοτικά μέτρα που είναι διαθέσιμα 
στις αρμόδιες αρχές περιλαμβάνουν τη 
δυνατότητα να απαιτήσουν από τα 
πιστωτικά ιδρύματα ή τις εταιρίες 
επενδύσεων να μειώσουν τον κίνδυνο που 
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διαχείριση των κινδύνων. Τα ποσοτικά 
μέτρα περιλαμβάνουν την απαίτηση 
κατοχής πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων.

ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα 
και τα συστήματά τους, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών 
πολιτικών, στον βαθμό που δεν συνάδουν 
με την αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων. Τα ποσοτικά μέτρα 
περιλαμβάνουν την απαίτηση διάθεσης 
πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
προσήκουσα διαφάνεια στην αγορά όσον 
αφορά τις μισθολογικές τους πολιτικές και 
τους συναφείς κινδύνους, τα πιστωτικά 
ιδρύματα και οι εταιρίες επενδύσεων 
πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με τις μισθολογικέςπολιτικές και 
πρακτικές που εφαρμόζουν για τους 
υπαλλήλους των οποίων οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο 
στο προφίλ κινδύνων του ιδρύματος. 
Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να 
επιβάλλεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών.

(12) Οι καλές  δομές διακυβέρνησης, η 
διαφάνεια και η γνωστοποίηση είναι 
κεφαλαιώδεις προκειμένου να υπάρχουν 
υγιείς μισθολογικές πολιτικές.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
προσήκουσα διαφάνεια στην αγορά όσον 
αφορά τις μισθολογικές τους πολιτικές και 
τους συναφείς κινδύνους, τα πιστωτικά 
ιδρύματα και οι εταιρίες επενδύσεων 
πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με τις μισθολογικέςπολιτικές και 
πρακτικές που εφαρμόζουν για τους 
υπαλλήλους των οποίων οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο 
στο προφίλ κινδύνων του ιδρύματος. 
Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να 
επιβάλλεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για την προώθηση της σύγκλισης των 
εποπτικών πρακτικών όσον αφορά την 
εποπτεία της δέουσας επιμέλειας για 
εξαιρετικά πολύπλοκες πράξεις 
επανατιτλοποίησης, η επιτροπή 
ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής 
εποπτείας πρέπει να θεσπίσει 
κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες πρέπει 
να περιλαμβάνουν ορισμό ή κριτήρια των 
τύπων πράξεων επανατιτλοποίησης που 
πρέπει να θεωρούνται ως «εξαιρετικά 
πολύπλοκες» για τον σκοπό αυτό. Ο 
ορισμός ή τα κριτήρια πρέπει να 
προσαρμόζονται στις εξελίξεις των 
πρακτικών της αγοράς.

(16) Για την προώθηση της σύγκλισης των 
εποπτικών πρακτικών όσον αφορά την 
εποπτεία της δέουσας επιμέλειας για 
εξαιρετικά πολύπλοκες πράξεις 
επανατιτλοποίησης, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να 
ορίζει ή να θέτει κριτήρια των τύπων 
πράξεων επανατιτλοποίησης που πρέπει να 
θεωρούνται ως «εξαιρετικά πολύπλοκες» 
για τον σκοπό αυτό και να προσαρμόζει 
αυτό τον ορισμό ή τα κριτήρια στις 
εξελίξεις των πρακτικών της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη δέουσας επιμέλειας από τις τράπεζες οδήγησε σε σημαντική έκθεση σε κινδύνους που
δεν είχαν κατανοηθεί καλά και έτσι έπαιξε καίριο ρόλο στην κρίση. Κατά συνέπεια, υπάρχουν
ισχυροί λόγοι προκειμένου να απαιτείται η επίδειξη της δέουσας επιμέλειας στις εποπτικές
αρχές. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής και αυστηρός ορισμός αυτών των πράξεων
επανατιτλοποίησης, ώστε να παρέχεται ρυθμιστική ασφάλεια και να μην περιέλθουν σε δεινή
θέση οι εποπτικές αρχές λόγω της υπερβολικά ευρείας εφαρμογής της εν λόγω διάταξης. Κατά
συνέπεια, ο ορισμός πρέπει να υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με τη διαδικασία για πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η παρούσα οδηγία ορίζει
περιορισμένες εξαιρέσεις για ορισμένες
δραστηριότητες συσχετιστικών 
συναλλαγών (correlation trading), όπου η
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εποπτική αρχή μπορεί να επιτρέψει στις 
τράπεζες να υπολογίζουν μια συνολική 
επιβάρυνση κεφαλαίου κινδύνου που να 
υπόκειται σε αυστηρές ελάχιστες 
απαιτήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
μπορεί να είναι σκόπιμο να ορισθεί ένα
κατώφλιο στις κεφαλαιακές απαιτήσεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή
Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία
διενεργεί μελέτη αντικτύπου σχετικά με
τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις για θέσεις
τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων όσων
θα ήταν αποτέλεσμα της συγκεκριμένης
μεταχείρισης των συσχετιστικών
συναλλαγών, η Επιτροπή πρέπει να
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
οποιαδήποτε μέτρα συμφωνούνται σε 
διεθνές επίπεδο όσον αφορά τη 
μεθοδολογία και τα ελάχιστα επίπεδα, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προκειμένου να ορίσει αυτό το κατώφλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της πρότασης της Επιτροπής, η Επιτροπή Βασιλείας συμφώνησε
να αποκλείσει τις συσχετιστικές συναλλαγές από την πλήρη εφαρμογή των νέων διατάξεων. Η
Επιτροπή Βασιλείας διεξάγει αξιολόγηση αντικτύπου προκειμένου να προσδιορίσει την ανάγκη 
για απαιτήσεις κατωφλίου για τις συσχετιστικές συναλλαγές. Η εισαγωγή μιας τέτοιας
απαίτησης πρέπει να υπόκειται στην έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω 
πράξης κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26β) Τα μέτρα της παρούσας οδηγίας
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αποτελούν βήματα της μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας για να δοθεί απάντηση στην 
χρηματοπιστωτική κρίση. Σύμφωνα με
τα συμπεράσματα της Ομάδας G-20, του
Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας και της Επιτροπής
Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, 
ενδέχεται να απαιτούνται περαιτέρω
μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης
της ανάγκης για δημιουργία
αντικυκλικών αντισταθμιστικών 
μετασχηματισμών, "δυναμικού 
σχηματισμού προβλέψεων", της λογικής 
που διέπει τον υπολογισμό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων στην οδηγία 
2006/48/ΕΚ και συμπληρωματικών 
μέτρων προς τις απαιτήσεις βάσει 
κινδύνου για τα πιστωτικά ιδρύματα 
ώστε να συγκρατηθεί 
αποτελεσματικότερα η αύξηση της 
μόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαρκή
δημοκρατική εποπτεία της διαδικασίας, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρέπει να συμμετέχουν 
εγκαίρως και αποτελεσματικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της "CRD 2" (Οδηγία 2009/111/ΕΚ) υποχρεώνουν την Επιτροπή να υποβάλλει
έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με αυτά τα ευρύτερα ζητήματα μεταρρυθμίσεων. Επιβάλλεται
να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή διαπραγματεύεται για λογαριασμό της ΕΕ στην Επιτροπή
Βασιλείας με βάση μια κατάλληλη δημοκρατική εντολή, ιδίως πριν από τη διαπραγμάτευση 
τέτοιων θεμελιωδών ζητημάτων.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26γ) Το άρθρο 152 της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ επιβάλλει σε ορισμένα 
πιστωτικά ιδρύματα την υποχρέωση να 
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παρέχουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα 
με ορισμένα καθορισμένα κατώτατα 
ποσά για τις τρεις δωδεκάμηνες 
περιόδους μεταξύ της 31ης Δεκεμβρίου 
2006 και της 31ης Δεκεμβρίου 2009. Υπό 
το πρίσμα της παρούσας κατάστασης 
στον τραπεζικό σύστημα και της 
παράτασης των μεταβατικών ρυθμίσεων 
περί ελαχίστου κεφαλαίου που 
υιοθετήθηκαν από την επιτροπή της 
Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία, 
είναι σκόπιμη η ανανέωση αυτής της 
απαίτησης για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής, η Επιτροπή της Βασιλείας συμφώνησε να
συνεχίσει με τις τρέχουσες κατώτατες τιμές της Βασιλείας Ι για μακρότερη περίοδο όσο
συζητούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26δ) Προκειμένου να μην αποθαρρυνθεί 
η υιοθέτηση, από τα πιστωτικά ιδρύματα, 
της μεθόδου εσωτερικών διαβαθμίσεων 
(IRB) ή εξελιγμένων μεθόδων μέτρησης 
(AMA) για τον υπολογισμό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου λόγω 
αδικαιολόγητου και δυσανάλογου 
κόστους εφαρμογής, τα πιστωτικά 
ιδρύματα που θα υιοθετήσουν τις 
μεθόδους IRB ή AMA μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2009 και τα οποία επομένως 
χρησιμοποιούσαν προηγουμένως λιγότερο 
εξελιγμένες μεθόδους για τον υπολογισμό 
των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων, 
μπορούν, κατόπιν εγκρίσεως του 
εποπτικού οργάνου, να λάβουν την άδεια 
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να χρησιμοποιούν τις λιγότερο 
εξελιγμένες μεθόδους ως βάση 
υπολογισμού του μεταβατικού κατώτατου 
ορίου. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
παρακολουθούν στενά τις αγορές και να 
εξασφαλίζουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού εντός όλων των αγορών 
και τμημάτων των αγορών τους και να 
μεριμνούν για την αποφυγή στρεβλώσεων 
στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διάταξη που αποτελεί συνέπεια της συνέχισης των κατωτάτων ορίων της Βασιλείας Ι.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26ε) Δυνάμει της παραγράφου 34 της 
Διοργανικής Συμφωνίας "Για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας" 1, τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίζουν, για 
τα ίδια και προς το συμφέρον της 
Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, 
που απεικονίζουν, στο μέτρο του δυνατού, 
την αντιστοιχία μεταξύ της παρούσας 
Οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο, και να τους 
δημοσιοποιούν.
_____

1 ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σελ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένη διάταξη σχετικά με τους πίνακες αντιστοιχίας.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – επιμέρους στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"2α. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους καταγωγής συγκεντρώνουν
πληροφορίες για τη συγκριτική δοκιμή
ιδρυμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια για 
γνωστοποίηση που ορίζονται στην 
παράγραφος 15(εα) του τμήματος 2 του 
παραρτήματος XII. Η αρμόδια αρχή θα
παράσχει στην Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών (ΕΑΤ) αυτές τις πληροφορίες."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητά τα μοτίβα και οι τάσεις των μισθολογικών
πολιτικών, οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που
συγκεντρώνουν σχετικά με τις μισθολογικές πολιτικές και τις αμοιβές προκειμένου να
πραγματοποιούν συγκριτική δοκιμή των ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο και να διαβιβάζουν τις 
πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ώστε να της παρέχουν τη δυνατότητα να 
προβαίνει σε πανευρωπαϊκή συγκριτική δοκιμή.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών 
τραπεζικής εποπτείας φροντίζει για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τις ορθές μισθολογικές 
πολιτικές οι οποίες είναι σύμφωνες προς 
τις αρχές που προβλέπονται στο σημείο 22 

3. Η ΕΑΤ μπορεί να εκπονεί τεχνικά 
πρότυπα για να διευκολύνει την εφαρμογή 
και να εξασφαλίσει τη συνεκτικότητα των 
πληροφοριών που συγκεντρώνονται βάσει 
της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου 
και των αρχών της μισθολογικής 
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του παραρτήματος V. Η ευρωπαϊκή 
επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των 
αγορών κινητών αξιών συνεργάζεται 
στενά με την επιτροπή ευρωπαϊκών 
αρχών τραπεζικής εποπτείας για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τις μισθολογικές πολιτικές για 
τις κατηγορίες υπαλλήλων που 
εμπλέκονται στην παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών και στην άσκηση επενδυτικών 
δραστηριοτήτων κατά την έννοια της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων.»

πολιτικής που προβλέπονται στα σημεία
22 και 22α του παραρτήματος V. Η 
Επιτροπή θα εγκρίνει αυτά τα τεχνικά 
πρότυπα μέσω πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 
151, 151α και 151β. Η ευρωπαϊκή αρχή 
κινητών αξιών και αγορών συνεργάζεται 
στενά με την ΕΑΤ για την εκπόνηση 
παρόμοιων τεχνικών προτύπων σχετικά 
με τις μισθολογικές πολιτικές για τις 
κατηγορίες υπαλλήλων που εμπλέκονται 
στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και 
στην άσκηση επενδυτικών 
δραστηριοτήτων κατά την έννοια της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με την εμπειρία της ΕΑΤ σε σχέση με τη συγκέντρωση πληροφοριών και την υλοποίηση
των αρχών των κρατών μελών, η ΕΑΤ ενδέχεται να επιθυμεί να ορίσει τεχνικά πρότυπα ώστε
να εξασφαλίζεται  η απαραίτητη συνοχή και συνεκτικότητα. Τέτοια τεχνικά πρότυπα πρέπει να
τεθούν προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη βοήθεια πράξης κατ' 
εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΤ θα πραγματοποιήσει και θα 
δημοσιεύσει συγκριτική δοκιμή των
μισθολογικών πρακτικών σε ενωσιακό
επίπεδο με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με την παράγραφο 2α του 
παρόντος άρθρου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαίτηση συγκριτικής δοκιμής όπως παραπάνω.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 9
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 122β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε σχέση 
με θέσεις σε νέες πράξεις 
επανατιτλοποίησης που εκδίδονται μετά 
την 31η Δεκεμβρίου 2010. Σε σχέση με 
θέσεις σε υφιστάμενες πράξεις 
επανατιτλοποίησης, η παράγραφος 1 
εφαρμόζεται από την 31η Δεκεμβρίου 
2014, εάν προστεθούν ή υποκατασταθούν 
νέα υποκείμενα ανοίγματα μετά την εν 
λόγω ημερομηνία.»

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται έως 
ότου εγκριθεί ορισμός για τις εξαιρετικά 
περίπλοκες πράξεις επανατιτλοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 150, παράγραφος 
2, στοιχείο εα). Με την επιφύλαξη της 
έγκριση τέτοιου ορισμού, η  παράγραφος 1 
εφαρμόζεται σε σχέση με θέσεις σε νέες 
πράξεις επανατιτλοποίησης που εκδίδονται 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010. Σε σχέση 
με θέσεις σε υφιστάμενες πράξεις 
επανατιτλοποίησης, και με την επιφύλαξη 
της έγκρισης ορισμού, η παράγραφος 1 
εφαρμόζεται από την 31η Δεκεμβρίου 
2014, εάν προστεθούν ή υποκατασταθούν 
νέα υποκείμενα ανοίγματα μετά την εν 
λόγω ημερομηνία.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη δέουσας επιμέλειας από τις τράπεζες οδήγησε σε σημαντική έκθεση σε κινδύνους που
δεν είχαν κατανοηθεί καλά και έτσι έπαιξε καίριο ρόλο στην κρίση. Κατά συνέπεια, υπάρχουν
ισχυροί λόγοι προκειμένου να απαιτείται η επίδειξη της δέουσας επιμέλειας στις εποπτικές
αρχές. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής και αυστηρός ορισμός αυτών των πράξεων
επανατιτλοποίησης, ώστε να παρέχεται ρυθμιστική ασφάλεια και να μην περιέλθουν σε δεινή
θέση οι εποπτικές αρχές λόγω της υπερβολικά ευρείας εφαρμογής της εν λόγω διάταξης. Κατά
συνέπεια, ο ορισμός πρέπει να υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με τη διαδικασία για πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση.
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10α (νέο)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Τίτλος VΙ - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η επικεφαλίδα του Τίτλου VΙ 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ"

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1β (νέο)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 150 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Στο άρθρο 150, παράγραφος 1, το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:
"1. Υπό την επιφύλαξη, όσον αφορά στα 
ίδια κεφάλαια, της πρότασης την οποία 
η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει δυνάμει 
του άρθρου 62, οι τεχνικές προσαρμογές 
[...] όσον αφορά τις ακόλουθες 
περιπτώσεις, θεσπίζονται με πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση με τη διαδικασία 
των άρθρων 151, 151α και 151β:"

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 γ (νέο)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 150 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10γ) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 150 
παράγραφος 2, η εισαγωγική φράση 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Η Επιτροπή δύναται να λάβει τα 
ακόλουθα [...] μέτρα:"

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1- Παράγραφος 10 δ (νέα)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 150 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10δ) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 150 
παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο :
"(στα) ορισμό ή κριτήρια των τύπων 
πράξεων επανατιτλοποίησης που πρέπει 
να θεωρούνται «εξαιρετικά πολύπλοκες» 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 122β της 
παρούσας οδηγίας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.



PR\807519EL.doc 23/61 PE439.301v03-00

EL

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 ε (νέο)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 150 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ε) Το άρθρο 150, παράγραφος 2, 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
"Τα μέτρα αυτά [...] καθορίζονται με 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα 
με τα άρθρα 151, 151α και 151β."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 10 στ (νέο)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 151 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10στ) Στο άρθρο 151, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Οι εξουσίες έγκρισης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο 
άρθρο 150 αποδίδονται στην Επιτροπή 
επ' αόριστον."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10ζ (νέο)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 151 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ζ) Στο άρθρο 151 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"-2α. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την 
κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 10 η (νέο)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 151 - παράγραφος -2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10η) Στο άρθρο 151 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"-2β. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 151α και 151β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 θ (νέα)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 151 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10θ)Το άρθρο 151 παράγραφος 3 
απαλείφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 ι (νέα)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 151 α (νέο) (στον τίτλο VI)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ι) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
μετά το άρθρο 151:

«Άρθρο 151a
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 150 μπορεί να ανακληθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν και κατά πόσο θα ανακληθεί η 
ανάθεση εξουσίας θα προσπαθήσει να 
ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και 
την Επιτροπή αναφέροντας τις 
ανατεθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν 
να ανακληθούν.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Έχει άμεση ισχύ 
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ή τίθεται σε ισχύ σε καθοριζόμενη 
μεταγενέστερη ημερομηνία. Δεν θίγει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 10 ια (νέο)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 151β (νέο) (στον τίτλο VI)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ια) Μετά το άρθρο 151α 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 151β
Διατύπωση αντιρρήσεων για 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο αντιταχθούν στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ από 
την ημερομηνία που ορίζεται στις 
διατάξεις της. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε 
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ισχύ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 101 (νέο)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 152 – παράγραφος 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ιβ) Στο άρθρο 152 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"5α. Τα πιστωτικά ιδρύματα που 
υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά 
ανοιγμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 84 
έως 89 παρέχουν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2011, ίδια κεφάλαια τα οποία είναι πάντα 
υψηλότερα από ή ίσα προς το ποσό που 
ορίζεται στην παράγραφο 5γ ή την 
παράγραφο 5δ εφόσον έχει εφαρμογή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής, η Επιτροπή της Βασιλείας συμφώνησε να
συνεχίσει με τις τρέχουσες κατώτατες τιμές της Βασιλείας Ι για μακρότερη περίοδο όσο
συζητούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 ιγ (νέο)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 152 – παράγραφος 5β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ιγ) Στο άρθρο 152 προστίθεται η εξής 
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παράγραφος:
"5β. Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία 
χρησιμοποιούν τις εξελιγμένες μεθόδους 
μέτρησης (AMA) όπως ορίζονται στο 
άρθρο 105 για τον υπολογισμό των 
κεφαλαιακών τους απαιτήσεων για 
λειτουργικό κίνδυνο παρέχουν, μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2011, ίδια κεφάλαια τα 
οποία είναι πάντα υψηλότερα από ή ίσα 
προς το ποσό που ορίζεται στην 
παράγραφο 5γ ή την παράγραφο 5δ 
εφόσον έχει εφαρμογή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής, η Επιτροπή της Βασιλείας συμφώνησε να
συνεχίσει με τις τρέχουσες κατώτατες τιμές της Βασιλείας Ι για μακρότερη περίοδο όσο
συζητούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 ιδ (νέα)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 152 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ιδ) Στο άρθρο 152 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"5γ. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 5α ή 5β είναι το 80 % του 
συνολικού ελάχιστου ποσού ιδίων 
κεφαλαίων το οποίο τα πιστωτικά 
ιδρύματα θα ήταν υποχρεωμένα να 
διαθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
οδηγίας 93/6/ΕΟΚ και την οδηγία 
2000/12/ΕΟΚ, όπως ίσχυε μέχρι την 1η 
Ιανουαρίου 2007.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μετά τη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής, η Επιτροπή της Βασιλείας συμφώνησε να
συνεχίσει με τις τρέχουσες κατώτατες τιμές της Βασιλείας Ι για μακρότερη περίοδο όσο
συζητούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 ιε (νέα)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 152 – παράγραφος 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ιε) Στο άρθρο 152 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"5δ. Με την επιφύλαξη της έγκρισης των 
αρμοδίων αρχών, για τα πιστωτικά 
ιδρύματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5ε, το ποσό που αναφέρεται 
στην παράγραφο 5α ή 5β μπορεί να είναι 
το 80% του συνολικού ελάχιστου ποσού 
ιδίων κεφαλαίων το οποίο τα πιστωτικά 
αυτά ιδρύματα θα ήταν υποχρεωμένα να 
διαθέτουν σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 
83, και τα άρθρα 103 και 104 και με την 
οδηγία 2006/49/ΕΟΚ, όπως ισχύει μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής, η Επιτροπή της Βασιλείας συμφώνησε να
συνεχίσει με τις τρέχουσες κατώτατες τιμές της Βασιλείας Ι για μακρότερη περίοδο όσο
συζητούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 ιστ (νέα)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 152 – παράγραφος 5 ε (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ιστ) Στο άρθρο 152 προστίθεται η 
εξής παράγραφος:
"5ε. Ένα πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να 
εφαρμόζει την παράγραφο 5δ μόνο αν 
άρχισε να χρησιμοποιεί τη μέθοδο 
εσωτερικών διαβαθμίσεων ή τις 
εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης για τον 
υπολογισμό των κεφαλαιακών του 
απαιτήσεων την 1η Ιανουαρίου 2010 ή 
μετά από την ημερομηνία αυτή. «

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής, η Επιτροπή της Βασιλείας συμφώνησε να
συνεχίσει με τις τρέχουσες κατώτατες τιμές της Βασιλείας Ι για μακρότερη περίοδο όσο
συζητούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 ιζ (νέα)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 156 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ιζ) Στο άρθρο 156, μετά την 
παράγραφο 3, παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"Έως το Δεκέμβριο του 2012, η
Επιτροπή εξετάζει και υποβάλλει έκθεση
σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τις
αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που εκτίθενται στα παραρτήματα V και
XII, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
αποδοτικότητά τους, την υλοποίησή τους, 
και την επιβολή τους λαμβάνοντας υπόψη 
τις διεθνείς εξελίξεις. Αυτή η εξέταση
εντοπίζει οποιαδήποτε κενά απορρέουν 
από την εφαρμογή της αρχής της 
αναλογικότητας στις εν λόγω διατάξεις. 
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Η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεση 
αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο μαζί με οποιεσδήποτε 
ενδεικνυόμενες προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συζήτηση για τις κατάλληλες μισθολογικές πολιτικές αναπτύσσεται ταχέως και κατά συνέπεια
είναι σκόπιμο να υπάρχει βραχεία περίοδος επανεξέτασης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι
οποιεσδήποτε απαραίτητες προσαρμογές θα μπορούν να εξεταστούν έγκαιρα.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 ιη (νέα)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Άρθρο 156 – παράγραφος 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ιη) Στο άρθρο 156, μετά την 
παράγραφο 3α, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
Προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή και 
ίσοι όροι ανταγωνισμού, η Επιτροπή θα 
επανεξετάσει την εφαρμογή του άρθρου 
54 σε σχέση με τη συνέπεια μεταξύ των 
μέτρων και των ποινών σε ολόκληρη την 
Ένωση και, αν υπάρχει ανάγκη, θα 
διατυπώσει προτάσεις."    

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή ποινών με αισθητές διακυμάνσεις στο ύψος τους δημιουργεί τον κίνδυνο της
υπονόμευσης των ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού και θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Κατά συνέπεια πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να εξετάζει τα μέτρα 
ή τις ποινές που θεσπίζουν τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3α (νέο)
Οδηγία 2006/49/EΚ
Κεφάλαιο VIII – τμήμα 2 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο τίτλος του τμήματος 2 του 
κεφαλαίου VIII αντικαθίσταται από τον 
ακόλουθο τίτλο :
"Πράξεις κατ' εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές εξουσίες"

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3β (νέο)
Οδηγία 2006/49/EΚ
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Το άρθρο 41 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 […] καθορίζονται με 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
τα άρθρα 42, 42α και 42β."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 γ (νέο)
Οδηγία 2006/49/EΚ
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Το άρθρο 42 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Οι εξουσίες έγκρισης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο 
άρθρο 41 αποδίδονται στην Επιτροπή επ' 
αόριστον."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2- Παράγραφος 3 δ (νέα)
Οδηγία 2006/49/EΚ
Άρθρο 42 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Στο άρθρο 42 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2α. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.
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Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 ε (νέο)
Οδηγία 2006/49/EΚ
Άρθρο 42 – παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ε) Στο άρθρο 42 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2β. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 42α και 42β."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - στοιχείο 3 στ (νέο)
Οδηγία 2006/49/EΚ
Άρθρο 42 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3στ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
μετά το άρθρο 42:

«Άρθρο 42a
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 41 μπορεί να ανακληθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν και κατά πόσο θα ανακληθεί η 
ανάθεση εξουσίας θα προσπαθήσει να 
ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και 
την Επιτροπή αναφέροντας τις 
ανατεθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν 



PR\807519EL.doc 35/61 PE439.301v03-00

EL

να ανακληθούν.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Έχει άμεση ισχύ 
ή τίθεται σε ισχύ σε καθοριζόμενη 
μεταγενέστερη ημερομηνία. Δεν θίγει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3ζ (νέο)
Οδηγία 2006/49/EΚ
Άρθρο 42 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ζ) Μετά το άρθρο 42α παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 42β
Διατύπωση αντιρρήσεων για 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο αντιταχθούν στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ από 
την ημερομηνία που ορίζεται στις 
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διατάξεις της. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε 
ισχύ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - στοιχείο 3 η (νέο)
Οδηγία 2006/49/EΚ
Άρθρο 51 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3η) Στο άρθρο 51 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
οποιαδήποτε μέτρα συμφωνούνται σε 
διεθνές επίπεδο σε σχέση με τη 
μεθοδολογία και τα ελάχιστα επίπεδα 
επιβαρύνσεων κεφαλαίου που απορρέουν 
από την ειδική μεταχείριση των 
συσχετιστικών συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 
ελαχίστου ορίου. Σε περίπτωση που 
επιτευχθεί διεθνής συμφωνία σε σχέση με 
τέτοιο κατώτατο όριο, η Επιτροπή 
εκδίδει πράξη κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 42, 42α και 42β."

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της απόφασης να εξαιρεθούν οι συσχετιστικές συναλλαγές από τα μέτρα της
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή Βασιλείας διεξάγει αξιολόγηση αντικτύπου ώστε να
προσδιορίσει την ανάγκη απαίτησης κατωτάτου ορίου για τις συσχετιστικές συναλλαγές. Η
καθιέρωση μιας τέτοιας απαίτησης θα υπόκειται σε έγκριση του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου μέσω πράξης κατ' εξουσιοδότηση.
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – τμήμα 11 – σημείο 22 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των μισθολογικών πολιτικών για τις 
κατηγορίες εκείνες υπαλλήλων των οποίων 
οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά 
του κινδύνου τους, τα πιστωτικά ιδρύματα 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
αρχές κατά τρόπο ενδεδειγμένο προς το 
μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη 
φύση, το αντικείμενο και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους:

22. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των μισθολογικών πολιτικών για τις 
κατηγορίες εκείνες υπαλλήλων, 
συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων 
στελεχών, των οποίων οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο 
στα χαρακτηριστικά του κινδύνου τους, τα 
πιστωτικά ιδρύματα συμμορφώνονται προς 
τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο 
ενδεδειγμένο προς το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η μισθολογική πολιτική είναι σύμφωνη 
προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους 
στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του πιστωτικού ιδρύματος·

(β) η μισθολογική πολιτική είναι σύμφωνη 
προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους 
στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του πιστωτικού ιδρύματος και 
περιλαμβάνει μέτρα αποφυγής της 
σύγκρουσης συμφερόντων·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το διαχειριστικό όργανο (με εποπτική 
αρμοδιότητα) του πιστωτικού ιδρύματος 
θεσπίζει τις γενικές αρχές της 
μισθολογικής πολιτικής και είναι υπεύθυνο 
για την εφαρμογή της· 

(γ) το διαχειριστικό όργανο (με εποπτική 
αρμοδιότητα) του πιστωτικού ιδρύματος 
εγκρίνει και αναθεωρεί περιοδικά τις 
γενικές αρχές της μισθολογικής πολιτικής 
και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η εφαρμογή της μισθολογικής 
πολιτικής υπόκειται, τουλάχιστον άπαξ 
ετησίως, σε κεντρική και ανεξάρτητη 
εσωτερική επανεξέταση όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή της προς τις μισθολογικές 
πολιτικές και διαδικασίες που 
καθορίζονται από το διαχειριστικό όργανο 
(με εποπτική αρμοδιότητα)·

(δ) η εφαρμογή της μισθολογικής 
πολιτικής υπόκειται, τουλάχιστον άπαξ 
ετησίως, σε κεντρική και ανεξάρτητη 
εσωτερική επανεξέταση όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή της προς τις μισθολογικές 
πολιτικές και διαδικασίες που εγκρίνονται
από το διαχειριστικό όργανο (με εποπτική 
αρμοδιότητα)·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τα μέλη του προσωπικού που έχουν 
επιφορτιστεί με ελεγκτικά καθήκοντα 
είναι ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές 
μονάδες τις οποίες εποπτεύουν, έχουν τις 
κατάλληλες εξουσίες και αμείβονται με 
βάση την επίτευξη των στόχων που 
συνδέονται με τα καθήκοντά τους, 
ανεξαρτήτως της αποδόσεως των 
επιχειρηματικών τομέων που ελέγχουν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) η αξιολόγηση των επιδόσεων 
εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η 
καταβολή των τμημάτων της αμοιβής 
που συνδέονται με τις επιδόσεις 
κατανέμεται σε μια περίοδο που λαμβάνει 
υπόψη τον υποκείμενο κύκλο της 
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οικονομικής δραστηριότητας της 
επιχείρησης και τους επιχειρηματικούς 
κινδύνους.. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V  – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) το σύνολο των μεταβλητών αμοιβών 
δεν περιορίζει τη δυνατότητα των 
πιστωτικών ιδρυμάτων να ενισχύουν την 
κεφαλαιακή βάση τους· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εγ) στην περίπτωση πιστωτικών
ιδρυμάτων τα οποία επωφελούνται αυτή
τη στιγμή από έκτακτες κρατικές
παρεμβάσεις, δεν καταβάλλονται 
μεταβλητές αμοιβές στους διευθυντές 
των εν λόγω ιδρυμάτων. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για τη συνολική απόδοση της επιχείρησής τους, και
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΧΣ, βάσει των οποίων τα επιδόματα πρέπει να αντανακλούν
την απόδοση, δεν υπάρχει δικαιολογία για την είσπραξη πρόσθετων αμοιβών όταν μια 
επιχείρηση συνεχίζει να απαιτεί έκτακτη κρατική στήριξη. Ένα τέτοιο μέτρο επίσης εμποδίζει
τον κίνδυνο ηθικών προβλημάτων όσον αφορά τέτοιες πληρωμές και εξασφαλίζει πρωταρχική
εστίαση στην ενίσχυση του θεσμικού οργάνου ιδιαίτερα δε της κεφαλαιακής βάσης του ώστε να 
υπάρξει επιστροφή των χρημάτων στους φορολογούμενους και να ελαφρυνθεί η ανάγκη 
κρατικής στήριξης.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο ε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εδ) εγγυημένη μεταβλητή αμοιβή είναι 
δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
αποκλειστικά στο πλαίσιο πρόσληψης 
νέων υπαλλήλων και περιορίζεται στο 
πρώτο έτος··

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) οι σταθερές και οι μεταβλητές 
συνιστώσες των συνολικών αμοιβών 
εξισορροπούνται κατάλληλα· η σταθερή 
συνιστώσα αντιπροσωπεύει ένα αρκετά 

(στ) οι σταθερές και οι μεταβλητές 
συνιστώσες των συνολικών αμοιβών 
εξισορροπούνται κατάλληλα· το σταθερό 
στοιχείο αντιπροσωπεύει ένα αρκετά 
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υψηλό μερίδιο των συνολικών αμοιβών 
ώστε να καθιστά εφικτή την εφαρμογή 
μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής 
πρόσθετων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη 
καταβολής πρόσθετων αμοιβών·

υψηλό μερίδιο των συνολικών αμοιβών 
ώστε να καθιστά εφικτή την εφαρμογή 
μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής σχετικά 
με μεταβλητές συνιστώσες της αμοιβής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη 
καταβολής μεταβλητών συνιστωσών της 
αμοιβής και, σε κάθε περίπτωση, οι 
μεταβλητές συνιστώσες της αμοιβής δεν 
υπερβαίνουν το 50% της συνολικής 
αμοιβής του εν λόγω ατόμου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθείται σε άλλες διατάξεις των αρχών του ΣΧΣ, η αρχή
της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών των αμοιβών πρέπει
να συνοδεύεται από ένα ελάχιστο όριο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίησή της.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 - στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) η μέτρηση των επιδόσεων που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 
πρόσθετων αμοιβών ή των αποθεματικών 
πρόσθετων αμοιβών περιλαμβάνει 
προσαρμογή προς τους τρέχοντες και 
τους μελλοντικούς κινδύνους και 
λαμβάνει υπόψη το κόστος του 
χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου και τη 
ρευστότητα που απαιτείται·

(η) το μέγεθος του συνόλου των
μεταβλητών συνιστωσών αμοιβών και ο
καταμερισμός τους εντός του πιστωτικού
ιδρύματος λαμβάνουν υπόψη το πλήρες 
φάσμα των τρεχόντων και των 
μελλοντικών κινδύνων και ιδίως:

— το κόστος και την ποσότητα του 
κεφαλαίου που απαιτείται για την 
υποστήριξη των αναληφθέντων κινδύνων·
— το κόστος και την ποσότητα του 
κινδύνου ρευστότητα που αναλαμβάνεται 
κατά την άσκηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας· και 
— τη συνεκτικότητα με το χρονισμό και
τη πιθανότητα δυνητικών μελλοντικών 
εσόδων που έχουν ενσωματωθεί στα 
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τρέχοντα κέρδη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) υποτονικές ή αρνητικές
χρηματοοικονομικές επιδόσεις του
πιστωτικού ιδρύματος οδηγούν σε γενικές
γραμμές σε αισθητή συρρίκνωση του
συνόλου των μεταβλητών αμοιβών του, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες 
αποδοχές όσο και τις μειώσεις σε ποσά 
που είχαν προηγουμένως εισπραχθεί, 
μεταξύ άλλων μέσω αρνητικού μπόνους 
(μάλους) ή διατάξεων περί επιστροφής 
ποσών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηβ) ένα σημαντικό μέρος οιασδήποτε 
μεταβλητής συνιστώσας της αμοιβής, 
λαμβάνει τη μορφή μετοχών ή 
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χρηματοπιστωτικών μέσων που 
συνδέονται με μετοχές του πιστωτικού 
ιδρύματος, λαμβανομένης υπ’ όψιν της 
νομικής δομής του συγκεκριμένου 
πιστωτικού ιδρύματος, ή, όσον αφορά τα 
μη εισηγμένα στο χρηματιστήριο 
πιστωτικά ιδρύματα, τη μορφή μη 
ρευστών μέσων, κατά περίπτωση, αυτό 
δε το μέρος είναι τουλάχιστον το 50%· οι
εν λόγω μετοχές, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα που συνδέονται με μετοχές και τα 
μη ρευστά μέσα υπόκεινται σε 
ενδεδειγμένη πολιτική διακράτησης που 
έχει σκοπό την ευθυγράμμιση των 
κινήτρων προς τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του πιστωτικού ιδρύματος, η 
δε περίοδος διακράτησης είναι 
τουλάχιστον τριετής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την αρχή του ΣΧΣ όσον αφορά την πληρωμή υπό μορφή μετοχών. Μια τέτοια
προσέγγιση εναρμονίζει τα κίνητρα και ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της επιχείρησης. Οι αρχές
του ΣΧΣ απαιτούν να ισχύει επαρκής περίοδος διακράτησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα του μέτρου. Σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθείται αλλού, είναι
σκόπιμο να εξασφαλισθεί ότι ορίζεται ελάχιστη τιμή γι' αυτή την περίοδο διακράτησης. Σε
συνέπεια με την σύσταση της Επιτροπής (2009)3177 και τις διατάξεις αναστολής των 
πρόσθετων αμοιβών του ΣΧΣ, επιβάλλεται η ελάχιστη αυτή περίοδος να οριστεί στα τρία 
χρόνια.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) η καταβολή του μεγαλύτερου μέρους 
σημαντικής πρόσθετης αμοιβής 
αναστέλλεται για κατάλληλο χρονικό 
διάστημα και συνδέεται με τις μελλοντικές 
επιδόσεις της επιχείρησης».

(θ) σημαντικό μερίδιο της μεταβλητής 
συνιστώσας της αμοιβής αναστέλλεται 
για επαρκές χρονικό διάστημα· το μέγεθος 
του αναστελλόμενου μεριδίου και η 
διάρκεια της περιόδου αναστολής 
ορίζονται  σε συμφωνία με τον 
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επιχειρηματικό κύκλο, τη φύση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, τους 
κινδύνους της, και τις δραστηριότητες 
των εν λόγω μελών του προσωπικού· το 
δικαίωμα της αμοιβής που υπάγεται στις 
ρυθμίσεις περί αναβολής κατοχυρώνεται 
το πολύ κατ’ αναλογία του χρόνου· 
αναστέλλεται η καταβολή τουλάχιστον 
του 40 % της μεταβλητής συνιστώσας
της αμοιβής· σε περίπτωση μεταβλητής
συνιστώσας αμοιβής ιδιαίτερα μεγάλου 
ύψους, αναστέλλεται η καταβολή 
τουλάχιστον του 60% του ποσού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με το ΣΧΣ όσον αφορά την αναστολή των πρόσθετων επιδομάτων. Η τροπολογία
είναι διατυπωμένη έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι η προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στον
ορισμό του ποσού και της περιόδου αναστολής σύμφωνα με τον επιχειρηματικό κύκλο και τις 
δραστηριότητες του ατόμου, της επιχειρηματικής του μονάδας και της επιχείρησης και ότι κατά 
συνέπεια η τριετής περίοδος αναστολής αποτελεί απλώς ελάχιστη απαίτηση και ότι ενδέχεται να 
είναι σκόπιμη μεγαλύτερη περίοδος.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) η μεταβλητή αμοιβή,
συμπεριλαμβανομένου του μέρους υπό 
αναστολή, καταβάλλεται ή 
κατοχυρώνεται μόνον εφόσον είναι 
ανεκτή σύμφωνα με τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση του 
πιστωτικού ιδρύματος συνολικά και 
δικαιολογείται σύμφωνα με τις επιδόσεις 
της συγκεκριμένης μονάδας της 
επιχείρησης και του συγκεκριμένου 
προσώπου·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θβ) τα μέλη του προσωπικού 
υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν 
προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης 
κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με 
αμοιβή ή ευθύνη ώστε να 
καταστρατηγούνται οι περιλαμβανόμενοι 
στις ρυθμίσεις περί αποδοχών μηχανισμοί 
ευθυγράμμισης με τον κίνδυνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – στοιχείο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία 
είναι σημαντικά από άποψη μεγέθους, 
εσωτερικής οργάνωσης καθώς και από 
άποψη φύσης, πεδίου και πολύπλοκου 
χαρακτήρα δραστηριοτήτων συγκροτούν 
επιτροπή αμοιβών. Η επιτροπή αμοιβών 
συγκροτείται κατά τρόπον ώστε να 
εκφέρει αρμοδίως και ανεξαρτήτως 
γνώμη για πολιτικές και πρακτικές περί 
αμοιβών και για τα κίνητρα που 
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δημιουργούνται για τη διαχείριση του 
κινδύνου, του κεφαλαίου και της 
ρευστότητας 
Η επιτροπή αμοιβών είναι υπεύθυνη για 
την προετοιμασία των αποφάσεων 
σχετικά με τις αμοιβές, 
συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν 
επιπτώσεις στους κινδύνους και τη 
διαχείριση των κινδύνων του 
συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος και 
οι οποίες πρόκειται να ληφθούν από το 
διαχειριστικό όργανο κατά την άσκηση 
της εποπτείας. Ο Πρόεδρος και η 
πλειονότητα των μελών της επιτροπής 
αμοιβών είναι μέλη του διαχειριστικού 
οργάνου που δεν ασκούν εκτελεστικά 
καθήκοντα στο συγκεκριμένο πιστωτικό 
ίδρυμα. Κατά την προπαρασκευή 
παρόμοιων αποφάσεων, η επιτροπή 
αμοιβών λαμβάνει υπόψη τα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα των 
μετόχων, των επενδυτών και άλλων 
εμπλεκομένων στο πιστωτικό ίδρυμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική για τις αμοιβές καθορίζεται με γνώμονα τα
μακροπρόθεσμα συμφέροντα της επιχείρησης, των μετόχων της, των επενδυτών και των άλλων
εμπλεκομένων, τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών και ο πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να 
προέρχονται από τους μη εκτελεστικούς διευθυντές της.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – στοιχείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα ΧII – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο τίτλος στο Παράρτημα XII 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι νέες απαιτήσεις διαφάνειας που εισήχθησαν για να
εναρμονιστεί η οδηγία με τις αρχές του ΣΧΣ.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα XII – μέρος 2 – σημείο 15 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. Οι ακόλουθες πληροφορίες 
δημοσιοποιούνται σε σχέση με την 
μισθολογική πολιτική και πρακτική του 
πιστωτικού ιδρύματος για τις κατηγορίες 
εκείνες υπαλλήλων των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου 
τους:

15. Οι ακόλουθες πληροφορίες μαζί με τις 
τακτές αναπροσαρμογές τους, όχι 
σπανιότερες από ετήσιες, 
δημοσιοποιούνται στο κοινό σε σχέση με 
την μισθολογική πολιτική και πρακτική 
του πιστωτικού ιδρύματος για τις 
κατηγορίες εκείνες υπαλλήλων των οποίων 
οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου 
του. Οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις αυτές κατά  τρόπο 
ενδεδειγμένο για το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το 
αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα XII– Μέρος 2 – σημείο 15 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια 
που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των 
επιδόσεων και την προσαρμογή στον 
κίνδυνο·

γ) τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά 
σχεδιασμού του συστήματος αμοιβών, 
μεταξύ των οποίων πληροφορίες σχετικά 
με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για 
τη μέτρηση των επιδόσεων και την 
προσαρμογή στον κίνδυνο, την πολιτική 
αναστολής και τα κριτήρια 
κατοχύρωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα XII – Τμήμα 2 – σημείο 15 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) κύριες παράμετροι και σκεπτικό κάθε 
καθεστώτος πρόσθετων αμοιβών και κάθε 
άλλης μη χρηματικής παροχής.»

(ε) κύριες παράμετροι και σκεπτικό κάθε 
καθεστώτος μεταβλητών συνιστωσών και 
κάθε άλλης μη χρηματικής παροχής.

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2006/48/EΚ
Παράρτημα XII  – Μέρος 2 – σημείο 15 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) συνολικές ποσοτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις αμοιβές, με ανάλυση ανά 
επιχειρηματικό τομέα και ανά 
διευθυντικά στελέχη και μέλη του 
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προσωπικού των οποίων οι ενέργειες 
έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ 
κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος, στις 
οποίες αναφέρονται τα ακόλουθα:
(i) ποσά αμοιβής για το οικονομικό έτος, 
με την κατανομή της ως σταθερής και 
μεταβλητής αμοιβής και αριθμός των 
δικαιούχων·
(ii) ποσά και μορφή της μεταβλητής 
αμοιβής, με την κατανομή της σε ρευστά, 
μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα 
συνδεδεμένα με μετοχές και άλλα·
(iii) ποσά εκκρεμούς υπό αναστολή 
αμοιβής, με την κατανομή της σε 
κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα 
μέρη·
(iv) τα ποσά υπό αναστολή αμοιβής τα 
οποία έχουν αποφασισθεί να δοθούν κατά 
το οικονομικό έτος, που καταβλήθηκαν 
και μειώθηκαν μέσω αναπροσαρμογών 
των επιδόσεων·
(v) νέες πληρωμές λόγω πρόσληψης και 
αποχώρησης που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το οικονομικό έτος και ο αριθμός 
των δικαιούχων των εν λόγω πληρωμών· 
και
(vi) τα ποσά των πληρωμών λόγω 
αποχώρησης τα οποία έχουν αποφασισθεί 
να δοθούν κατά το οικονομικό έτος, ο 
αριθμός των δικαιούχων και το 
υψηλότερο ποσό που έχει αποφασισθεί να 
δοθεί σε συγκεκριμένο πρόσωπο.»
Στην περίπτωση των διευθυντών του 
πιστωτικού ιδρύματος, οι ποσοτικές 
πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 
αυτό δημοσιοποιούνται επίσης στο κοινό 
σε επίπεδο κάθε μεμονωμένου διευθυντή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αρχές του ΣΧΣ όπως εγκρίθηκαν από την G20. Δεδομένου ότι η διαφάνεια
αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο που επιτρέπει στους εμπλεκόμενους να διατηρούν υπόλογη μια
επιχείρηση και κατά συνέπεια να εμποδίζουν απαράδεκτες πρακτικές που μπορούν να
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συμβάλλουν στον κίνδυνο, οι απαιτούμενες ποσοτικές συνολικές πληροφορίες πρέπει επίσης να 
αναλύονται ανά επιχειρηματικό τομέα της επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορούν οι πρακτικές 
αμοιβών να συνδεθούν με τις διάφορες δραστηριότητες. Οι διευθυντές μιας επιχείρησης είναι σε
τελευταία ανάλυση υπεύθυνοι για τις διευθυντικές αποφάσεις που λαμβάνονται και κατά 
συνέπεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής 2004/913/ΕΚ, οι απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές πρέπει να δημοσιεύονται σε ατομική βάση.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο αα) (νέο)
Οδηγία 2006/49/EΚ
Παράρτημα I – στοιχείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
"14α. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 
14, ένα ίδρυμα μπορεί να καθορίσει την 
κεφαλαιακή απαίτηση για ειδικό κίνδυνο 
για το χαρτοφυλάκιο συσχετιστικών 
συναλλαγών ως εξής: Το ίδρυμα 
υπολογίζει (i) τις συνολικές κεφαλαιακές 
απαιτήσεις για ειδικό κίνδυνο που θα 
ισχύουν μόνο στις καθαρές θετικές θέσεις 
του χαρτοφυλακίου συσχετιστικών 
συναλλαγών και (ii) τις συνολικές 
κεφαλαιακές απαιτήσεις για ειδικό 
κίνδυνο που θα ισχύουν μόνο στις 
καθαρές αρνητικές θέσεις του 
χαρτοφυλακίου συσχετιστικών 
συναλλαγών. Το μεγαλύτερο από τα δύο 
αυτά συνολικά ποσά είναι κεφαλαιακή 
απαίτηση για ειδικό κίνδυνο για το 
χαρτοφυλάκιο συσχετιστικών 
συναλλαγών.
Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, το 
χαρτοφυλάκιο συσχετιστικών 
συναλλαγών αποτελείται από θέσεις 
τιτλοποίησης και πιστωτικά παράγωγα 
νιοστής αθέτησης που πληρούν τα 
ακόλουθα κριτήρια:
(α) Οι θέσεις δεν είναι ούτε θέσεις 
επανατιτλοποίησης ούτε προαιρέσεις επί 
τμήματος τιτλοποίησης ούτε  άλλα 
παράγωγα ανοιγμάτων τιτλοποίησης που 
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δεν παρέχουν αναλογικό μερίδιο στα 
έσοδα τμήματος τιτλοποίησης
(εξαιρουμένου, μεταξύ άλλων, του
συνθετικά μοχλευμένου τμήματος 
ψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας. 
· και
(β) Όλα τα μέσα αναφοράς είναι 
μονώνυμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
των μονώνυμων πιστωτικών παραγώγων, 
για τα οποία υπάρχει ρευστή αμφίδρομη 
αγορά. Αυτό περιλαμβάνει επίσης 
ευπώλητους δείκτες βάσει των εν λόγω 
οντοτήτων αναφοράς. Θεωρείται ότι 
υπάρχει αμφίδρομη αγορά σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες υπάρχουν ανεξάρτητες 
προσφορές αγοράς και πώλησης καλή τη 
πίστει ούτως ώστε να μπορεί σε μία 
ημέρα να καθορίζεται τιμή που θα 
σχετίζεται ευλόγως προς την τιμή των 
τελευταίων πωλήσεων ή τις τρέχουσες 
καλή τη πίστει ανταγωνιστικές 
προσφορές και προτάσεις προσφοράς και 
να ορίζεται σε τέτοιο επίπεδο σε σχετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα σύμφωνα με 
τη συνήθη εμπορική πρακτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την απόφαση της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τις συσχετιστικές
συναλλαγές.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο αβ (νέο)
Οδηγία 2006/49/EΚ
Παράρτημα I – παράγραφος 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
"14β. Οι θέσεις που αφορούν μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις δεν μπορούν να 
αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου 
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συσχετιστικών συναλλαγών:
(α) μια υποκείμενη αξία που θα μπορούσε 
να υπαχθεί στις κλάσεις ανοίγματος του 
άρθρου 79, παράγραφος 1, στοιχεία η) 
και θ) της οδηγίας 2006/48/ΕΚ εκτός 
χαρτοφυλακίου συναλλαγών του 
πιστωτικού ιδρύματος. ή
(β) απαίτηση σε οντότητα ειδικού 
σκοπού.
Ένα ίδρυμα δύναται να περιλάβει στο 
χαρτοφυλάκιο συσχετιστικών 
συναλλαγών θέσεις οι οποίες δεν είναι 
ούτε θέσεις τιτλοποίησης ούτε πιστωτικά 
παράγωγα νιοστής αθέτησης αλλά οι 
οποίες αντισταθμίζουν άλλες θέσεις του 
χαρτοφυλακίου αυτού, υπό την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει ρευστή 
αμφίδρομη αγορά, όπως περιγράφεται 
στο σημείο 14α (β), για το 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή τις 
υποκείμενες αξίες του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την απόφαση της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τις συσχετιστικές
συναλλαγές.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 3 – στοιχείο δ
Οδηγία 2006/49/EΚ
Παράρτημα V – σημείο 5ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5ια. Οι αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν τη 
χρήση εσωτερικής μεθόδου για τον 
υπολογισμό πρόσθετης κεφαλαιακής 
απαίτησης αντί κεφαλαιακής απαίτησης 
για το χαρτοφυλάκιο συσχετιστικών 
συναλλαγών σύμφωνα με το Παράρτημα
Ι, παράγραφος 14α, εφόσον πληρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου. Η 
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εν λόγω εσωτερική μέθοδος αποτυπώνει 
καταλλήλως όλους τους κινδύνους τιμής 
στο διάστημα εμπιστοσύνης 99,9 % σε 
κεφαλαιακό ορίζοντα ενός έτους με 
υπόθεση διαρκούς επιπέδου κινδύνου και 
προσαρμογή, όποτε ενδείκνυται, ώστε να 
αντικατοπτρίζεται ο αντίκτυπος της 
ρευστότητας, των συγκεντρώσεων, της 
αντιστάθμισης και της προαιρετικότητας. 
Το ίδρυμα δύναται να ενσωματώνει στη 
μέθοδο θέσεις οι οποίες είναι αντικείμενο
κοινής διαχείρισης με θέσεις του 
χαρτοφυλακίου συσχετιστικών 
συναλλαγών και να αποκλείει από τη 
μέθοδο τις θέσεις που απαιτούνται 
δυνάμει της παραγράφου 5α.
Συγκεκριμένα, πρέπει να αποτυπώνονται 
καταλλήλως οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
(i) ο σωρευτικός κίνδυνος που απορρέει 
από πολλαπλές αθετήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης 
των αθετήσεων, σε κατατετμημένα 
προϊόντα·
(ii) ο κίνδυνος πιστωτικής απόκλισης, 
συμπεριλαμβανομένων των φαινομένων 
γάμμα και μεικτού γάμμα
(iii) η μεταβλητότητα των 
υποδηλούμενων συσχετισμών, 
συμπεριλαμβανομένων της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ αποκλίσεων και 
συσχετισμών·
(iv) ο κίνδυνος βάσης, 
συμπεριλαμβανομένων
– της βάσης μεταξύ της απόκλισης του 
δείκτη και των αποκλίσεων των επί 
μέρους συνιστωσών· και
– της βάσης μεταξύ του υποδηλούμενου 
συσχετισμού ενός δείκτη και εκείνου των 
επί μέτρω χαρτοφυλακίων·
(v) η μεταβλητότητα του ποσοστού 
ανάκτησης, καθ’ όσον σχετίζεται με την 
τάση των ποσοστών ανάκτησης να 
επηρεάζουν τις τιμές των τμημάτων· και
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(vi) στο βαθμό που το συνολικό μέτρο 
κατά του κινδύνου περιλαμβάνει οφέλη 
από δυναμική αντιστάθμιση, ο κίνδυνος 
ολίσθησης της αντιστάθμισης και το 
ενδεχόμενο κόστος της εκ νέου 
εξισορρόπησης των αντισταθμίσεων.
Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου, 
το ίδρυμα διαθέτει επαρκή δεδομένα 
σχετικά με την αγορά ούτως ώστε να 
εξασφαλίζει ότι αποτυπώνει πλήρως τους 
προεξάρχοντες κινδύνους των εν λόγω 
ανοιγμάτων στην εσωτερική του μέθοδο 
σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας 
παραγράφου, καταδεικνύει μέσω 
δοκιμαστικού ελέγχου εκ των υστέρων ή 
άλλων ενδεδειγμένων μέσων ότι τα μέτρα 
κατά του κινδύνου μπορούν να εξηγήσουν 
καταλλήλως την ιστορική διακύμανση 
των τιμών των εν λόγω προϊόντων και 
εξασφαλίζει ότι δύναται να διαχωρίσει τις 
θέσεις για τις οποίες έχει λάβει έγκριση 
προκειμένου να τις ενσωματώσει στην 
κεφαλαιακή απαίτηση σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο από τις θέσεις για 
τις οποίες δεν έχει λάβει έγκριση.
Όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια που 
υπάγονται στο στοιχείο αυτό, το ίδρυμα 
θα εφαρμόζει τακτικά μια σειρά 
συγκεκριμένων, προκαθορισμένων 
ακραίων σεναρίων. Τα σενάρια αυτά θα 
εξετάζουν τα αποτελέσματα ακραίων 
καταστάσεων στα ποσοστά αθέτησης, τα 
ποσοστά ανάκτησης, τις πιστωτικές 
αποκλίσεις και τους συσχετισμούς στο 
λογαριασμό κερδοζημιών της μονάδας 
συσχετιστικών συναλλαγών. Το ίδρυμα 
θα εφαρμόζει αυτά τα σενάρια 
τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση και θα 
αναφέρει τα αποτελέσματα στις αρμόδιες 
αρχές, τουλάχιστον μία φορά ανά 
τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων 
συγκρίσεων με την κεφαλαιακή απαίτηση 
του ιδρύματος σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο. Οιαδήποτε περίπτωση στην 
οποία οι δοκιμές ακραίων καταστάσεων 
φανερώνουν σημαντικό έλλειμμα αυτής 
της κεφαλαιακής απαίτησης πρέπει να 
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αναφέρεται εγκαίρως στις αρμόδιες 
αρχές. Με βάση τα αποτελέσματα των 
δοκιμών αυτών, οι αρμόδιες αρχές θα 
εξετάσουν ενδεχόμενη πρόσθετη 
κεφαλαιακή απαίτηση σε σχέση με το 
χαρτοφυλάκιο συσχετιστικών 
συναλλαγών, όπως ορίζεται στο άρθρο 
136, παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ. Το ίδρυμα υπολογίζει, 
τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, την 
κεφαλαιακή απαίτηση για την κάλυψη 
όλων των κινδύνων τιμής."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την απόφαση της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τις συσχετιστικές
συναλλαγές.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύνοψη

Η παρούσα 3η αναθεώρηση της οδηγίας περί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων εγκρίθηκε από την
Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2009. Βασικά στοιχεία της πρότασης είναι:

 εισαγωγή σαφών κανόνων και κατάλληλων εποπτικών μέτρων και ποινών σχετικά με
τις πολιτικές αποδοχών, ιδίως των πρόσθετων αμοιβών, έτσι ώστε να 
προλαμβάνονται πολιτικές που ενθαρρύνουν την απαράδεκτη διακινδύνευση

 ενισχυμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου 
συναλλαγών1

 αναβαθμισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις πράξεις επανατιτλοποίησης2

Η χρηματοπιστωτική κρίση και η ανάγκη για μεγάλη στήριξη από τους φορολογούμενους 
έφεραν στην επιφάνεια σημαντικές αδυναμίες στις παγκόσμιες τραπεζικές πρακτικές.

Η έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου στο τραπεζικό σύστημα ήταν παράγοντας καθοριστικός για 
την κρίση. Τα μοντέλα κινδύνου των τραπεζών όλο και περισσότερο υποδείκνυαν ότι 
χρειαζόταν λιγότερο κεφάλαιο για πολλές από τις συναλλακτικές τους δραστηριότητες.

Καθώς εξελισσόταν η κρίση,  η έλλειψη κεφαλαίου γρήγορα ήρθε στην επιφάνεια και
απαιτήθηκε μεγάλης κλίμακας άμεση και έμμεση κρατική στήριξη. Στην ΕΕ προσφέρθηκε 
άμεση κρατική παρέμβαση ύψους περίπου 3,9 τρισεκ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι δεν πρόκειται να αποδεχτούν πλέον να ιδιωτικοποιούν οι τράπεζες τα
κέρδη τους αλλά να κοινωνικοποιούν τις ζημίες τους., ιδίως ύστερα από ένα έτος με 
αυξημένα κέρδη και πρόσθετες αμοιβές που δημιουργήθηκαν ύστερα από την έκτακτη 
δημόσια στήριξη.

Οι πολιτικές αποδοχών στον τραπεζικό τομέα και ιδίως οι υπέρογκες πρόσθετες αμοιβές
αποτελούν κίνητρο για βραχυπρόθεσμο κυνήγι του κέρδους εις βάρος της μακροπρόθεσμης 
σταθερότητας. Δεδομένου ότι τα κίνητρα των επιμέρους αγοραπωλητών και διευθυντών
έχουν κεντρική θέση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας επιχείρησης, η χάραξη αυτών 
των πολιτικών επιδείνωνε τους κινδύνους για τις επιχειρήσεις και για το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα συνολικά.

Η G20 και η ΕΕ έχουν αποδυθεί σε ευρύ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για την πρόληψη
μελλοντικών κρίσεων, τερματισμό των κινήτρων για υπερβολική διακινδύνευση και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι φορολογούμενοι δεν θα επωμιστούν μελλοντικές 
ενέργειες διάσωσης. Ο εισηγητής υποστηρίζει αυτή την πρόταση της Επιτροπής στο πλαίσιο

                                               
1 περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι τράπεζες και οι εταιρείες επενδύσεων σε βραχυπρόθεσμη βάση με 

σκοπό την πώληση
2 πράξεις τιτλοποίησης που περιλαμβάνουν υποκείμενες θέσεις τιτλοποίησης
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της εν λόγω μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και παράλληλα προτείνει μέτρα που θα 
ενισχύσουν τις διατάξεις περί αποδοχών και θα εξασφαλίσουν την εποπτεία της διαδικασίας 
της Βασιλείας εκ μέρους του Κοινοβουλίου.

Αμοιβές

Ύστερα από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η Επιτροπή έχει εξετάσει προσεκτικά τις
μεταβλητές αμοιβές. Η έκθεση De Larosière συνιστά οι πρόσθετες αμοιβές να αντανακλούν 
τις επιδόσεις, να μην είναι εγγυημένες και να εξαπλώνονται σε περίοδο αρκετών ετών. Οι
αρχές αυτές υιοθετήθηκαν στη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις μισθολογικές πολιτικές 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της 30ης Απριλίου 2009, η οποία αποτελεί τη 
βάση για το κείμενο περί αποδοχών της παρούσας πρότασης. Η πρόταση προβλέπει ποινές, 
από πλευράς οικονομικών και μη οικονομικών μέτρων, καθώς και ποινή που συνίσταται σε 
αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Το κείμενο της Επιτροπής προβλέπει επίσης
αυξημένη διαφάνεια και απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Το Σεπτέμβριο του 2009 το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) δημοσίευσε
τις Αρχές του σχετικά με τις Υγιείς Πρακτικές Αμοιβών, που εγκρίθηκαν από τους ηγέτες της
G20 στο Pittsburgh. Οι αρχές έχουν στόχο να θέσουν τέρμα σε μισθολογικές δομές, οι οποίες
ενθαρρύνουν την υπερβολική διακινδύνευση ή την εξασθένιση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. Οι αρχές ορίζουν τα στοιχεία για τις υγιείς μισθολογικές πρακτικές σε πέντε
τομείς:

o διακυβέρνηση
o αποδοχές και κεφάλαια

o εναρμόνιση δομής αποδοχών και κινδύνου
o γνωστοποίηση

o εποπτεία

Νέες αρχές για υγιείς μισθολογικές πολιτικές

Οι τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε ο εισηγητής έχουν σκοπό να ενσωματώσουν και να
ενισχύσουν τις αρχές του ΣΧΣ στην παρούσα πρόταση έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό 
και δίκαιο σύστημα αποδοχών. Τα κράτη μέλη μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο από
τις απαιτήσεις της παρούσας πρότασης, ωστόσο είναι σημαντικό να αποφεύγεται ο κίνδυνος 
του ρυθμιστικού αρμπιτράζ, τούτο δε με την καθιέρωση ισχυρών ελάχιστων απαιτήσεων. 
Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 Οι πρόσθετες αμοιβές πρέπει να χορηγούνται με βάση τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις και 
να μην είναι εγγυημένες, ούτε να υπάρχουν "χρυσά αλεξίπτωτα" που επιβραβεύουν την 
αποτυχία.

 Η διατήρηση της σταθερότητας της επιχείρησης πρέπει να είναι η προτεραιότητά της· κατά 
συνέπεια η καταβολή των πρόσθετων αμοιβών των επιχειρήσεων δεν πρέπει να περιορίζει 
την ικανότητά τους να ενισχύουν την κεφαλαιακή τους βάση.
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 Οι αρχές του ΣΧΣ εφαρμόζουν ειδικά μέτρα στις τράπεζες που λαμβάνουν έκτακτη ή 
δημόσια στήριξη. Προκειμένου να προληφθεί ο ηθικός κίνδυνος, οι επιχειρήσεις πρέπει να
είναι υποχρεωμένες να εξοφλούν τους φορολογούμενους, να ενισχύουν την κεφαλαιακή 
τους βάση και μόνο τότε να έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν πρόσθετες αμοιβές 
στους διευθυντές τους.

 Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ πρόσθετης αμοιβής και μισθού· 
ειδικότερα, η πρόσθετη αμοιβή ενός ατόμου δεν πρέπει να αποτελεί περισσότερο από το 
50% των συνολικών ετήσιων αποδοχών του.

 Τουλάχιστον το 50% της πρόσθετης αμοιβής πρέπει να καταβάλλεται σε μετοχές. 
Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής (2009)3177 οι μετοχές πρέπει να διακρατούνται 
για τουλάχιστον τρία χρόνια.

 Σημαντικό ποσοστό οποιασδήποτε πρόσθετης αμοιβής πρέπει να αναστέλλεται για
περίοδο ανάλογη με τον επιχειρηματικό κύκλο των διακινούμενων προϊόντων, το δε 
ανασταλέν ποσοστό πρέπει να παρακρατείται σε περίπτωση ανεπαρκών επιδόσεων.

 Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον το 40% μιας πρόσθετης αμοιβής (60% για ιδιαίτερα 
μεγάλες πρόσθετες αμοιβές) πρέπει να αναστέλλεται. Η περίοδος αναστολής δεν πρέπε να 
είναι μικρότερη από την τριετία.

Μέτρα για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της 
γνωστοποίησης

Τα ρυθμιστικά μέτρα και η εποπτεία δεν μπορούν να αναπληρώσουν την αποτελεσματική 
εταιρική διακυβέρνηση και τη διαφάνεια. Είναι σαφές ότι κατά την περίοδο που προηγήθηκε
της κρίσης οι μέτοχοι δεν επέβλεπαν αποτελεσματικά τις μισθολογικές πολιτικές των 
τραπεζών. Ο εισηγητής προτείνει τα εξής:

 Οι επιχειρήσεις οφείλουν να συγκροτήσουν μια επιτροπή αμοιβών η οποία εποπτεύει τις 
πολιτικές τους.

 Ο πρόεδρος και η πλειονότητα των μελών της επιτροπής πρέπει να είναι μη εκτελεστικοί 
διευθυντές.

 Τα μέλη πρέπει να επιφορτιστούν με την προάσπιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων 
των μετόχων, των επενδυτών και των άλλων εμπλεκομένων στην επιχείρηση.

 Οι επιχειρήσεις γνωστοποιούν δημόσια πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών 
τους και τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών ανά μονάδα της 
επιχείρησης και προς επιμέρους διευθυντές.

Εθνικές και πανενωσιακές συγκριτικές δοκιμές

Τα μέτρα αυτά εστιάζονται σαφώς στην αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου στις 
μισθολογικές πολιτικές. Ωστόσο, ο εισηγητής ανησυχεί μήπως οι μισθολογικές πρακτικές 
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στον χρηματοπιστωτικό τομέα διαστρεβλώνουν τα κίνητρα στην ευρύτερη οικονομία. Οι
εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν
σχετικά με τις μισθολογικές πολιτικές και τις πληρωμές προκειμένου να πραγματοποιήσουν 
συγκριτική δοκιμή των ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο, ενώ η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
πρέπει να προβεί σε παρόμοιο εγχείρημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συγκριτικές δοκιμές, η
ισχυρότερη εταιρική διακυβέρνηση, η συμμετοχή των εμπλεκομένων και η μεγαλύτερη 
διαφάνεια θα βοηθήσουν το κοινό, τους επενδυτές και τους παράγοντες χάραξης πολιτικής να 
αντλήσουν ευρύτερα συμπεράσματα σχετικά με τις μισθολογικές πρακτικές του 
χρηματοπιστωτικού τομέα.

Εφαρμογή της Βασιλείας: Κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών και τις πράξεις επανατιτλοποίησης

Οι διεθνείς συζητήσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις οργανώνονται από την Επιτροπή 
Βασιλείας σχετικά με την Τραπεζική Εποπτεία. Σύνολο τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν στην 
Βασιλεία έχουν ήδη υιοθετηθεί από την ΕΕ1, και πρόκειται να εφαρμοστούν από τις 31 
Δεκεμβρίου 2010.  Η παρούσα πρόταση αντανακλά περαιτέρω μέτρα που συμφωνήθηκαν στη
Βασιλεία για την ίδια ημερομηνία εφαρμογής. Πιο θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις βρίσκονται
ακόμα στο στάδιο της συζήτησης. Κατά συνέπεια, η παρούσα πρόταση πρέπει να θεωρηθεί
ένα βήμα στη διαδικασία της μεταρρύθμισης.

Σταθερότερες τράπεζες

Οι τράπεζες έχουν αποδεχθεί την αρχή των υψηλότερων απαιτήσεων κεφαλαίου, ενώ
επιζητούν να υπάρξει καθυστέρηση στην εισαγωγή αυτών των μέτρων ή να προβλεφθεί
πατρογονική ρήτρα για τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία. Στα επιχειρήματά τους, οι
τράπεζες εστιάζονται στις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη δανειοδοτική ικανότητα και στην 
πραγματική οικονομία. Ο εισηγητής αναγνωρίζει την κεντρική σημασία του να καλλιεργηθεί
μια ισχυρή ανάκαμψη και έχει ακούσει προσεκτικά τις ανησυχίες αυτές. Ωστόσο, πρέπει να
ληφθούν υπόψη τρία βασικά γεγονότα:

1. Τα εν λόγω μέτρα αποβλέπουν στο να διορθώσουν την τρέχουσα υποτίμηση του κινδύνου 
στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης. Εάν αυτή η
κατάσταση δεν διορθωθεί, το αποτέλεσμα θα είναι να συσσωρευτούν στους ισολογισμούς
των τραπεζών νέες αδυναμίες και οι υφιστάμενες αδυναμίες να καλύπτονται ανεπαρκώς. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να σημειωθεί έγκαιρα πρόοδος στα μέτρα αυτά, αλλιώς 
υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν οι χρεοκοπίες μεγάλων τραπεζών.

2. Tα στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου συναλλαγών είναι, σε σύγκριση με τα δάνεια
του τραπεζικού χαρτοφυλακίου, "υποτιμημένα" όσον αφορά τη διατήρηση κεφαλαίου 
έναντι αυτών, πράγμα που ενθαρρύνει την υπερβολική εστίαση σε συναλλακτική 
δραστηριότητα υψηλότερου κινδύνου. Η εναρμόνιση αυτού του κόστους θα μειώσει σε 
γενικές γραμμές αυτή την υπερβολική εστίαση αντί να ενθαρρύνει μείωση της 
δανειοδοτικής δραστηριότητας.

                                               
1 Οδηγία 2009/111/EΚ, "CRD2"
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3. Τα κεντρικά στοιχεία της πρότασης συμφωνήθηκαν στη Βασιλεία το πρώτο εξάμηνο του 
2009, κάτι που πρόσφερε στις τράπεζες πάνω από 18 μήνες προκειμένου να 
συμμορφωθούν με την προβλεπόμενη ημερομηνία υλοποίησης. Μετά τη συμφωνία αυτή
οι τράπεζες, ενώ συγκράτησαν κάπως την αναλογία, εκταμίευσαν σημαντικό μερίδιο των 
εσόδων τους κατά το 2009 υπό τη μορφή μερισμάτων και πρόσθετων αμοιβών προς το 
προσωπικό, επισημαίνοντας ότι οι ίδιες πιστεύουν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν τις 
δεσμεύσεις της Βασιλείας.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής επιδοκιμάζει αυτές τις προτάσεις της Επιτροπής που υλοποιούν 
συμφωνίες της Βασιλείας. Ο εισηγητής προτείνει τροπολογίες σε τρεις τομείς:

Πρώτον, επιβάλλεται να αντικατοπτριστεί η επόμενη απόφαση της Βασιλείας για αποκλεισμό 
των συσχετιστικών συναλλαγών από τις νέες απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.

Δεύτερον, συνεχίζονται στη Βασιλεία οι συζητήσεις για ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 
"κατωφλίου" για τις συσχετιστικές συναλλαγές. Δεδομένου ότι αυτές δεν έχουν αξιολογηθεί 
πλήρως, είναι πρώιμο να εισαχθεί τέτοια διάταξη. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προβλέπει
υλοποίηση κατωφλίου, εφόσον συμφωνηθεί στη Βασιλεία, με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τρίτον, η πρόταση της Επιτροπής, να υπαχθεί στην πρότερη έγκριση της εποπτικής αρχής η
δέουσα επιμέλεια για άκρως περίπλοκες πράξεις επανατιτλοποίησης, έχει ισχυρή 
αιτιολόγηση. Η έλλειψη δέουσας επιμέλειας από τις τράπεζες οδήγησε σε έντονη έκθεση σε
κινδύνους που δεν είχαν κατανοηθεί επαρκώς και κατά συνέπεια διαδραμάτισε καθοριστικό 
ρόλο στην κρίση. Ωστόσο, επιβάλλεται να υπάρχει σαφής και αυστηρός ορισμός των εν λόγω
πράξεων επανατιτλοποίησης έτσι ώστε να δημιουργηθεί ρυθμιστική ασφάλεια και να μην 
κατακλειστούν οι εποπτικές αρχές από υπερβολικό φόρτο εργασίας. Το μέτρο κατά συνέπεια
πρέπει να υπόκειται στην έγκριση ορισμού από το Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση.

Ισχυρότερη κοινοβουλευτική εποπτεία

Η Επιτροπή διαπραγματεύεται συμφωνίες στη Βασιλεία για λογαριασμό της ΕΕ. Είναι
απαράδεκτο τα δημοκρατικά όργανα της ΕΕ να αφεθούν χωρίς ουσιαστική συμβολή σε αυτή
τη διαδικασία, ιδίως όταν διαπραγματεύονται τις θεμελιώδεις πολιτικές και όχι τεχνικές, 
μεταρρυθμίσεις που συζητούνται αυτή τη στιγμή στη Βασιλεία. Η οδηγία CRD 2 περιείχε
ρήτρα αναθεώρησης που απαιτούσε από την Επιτροπή να υποβάλει έως το τέλος του 2009 
έκθεση σχετικά με αυτές τις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις. Μια σφαιρική αξιολόγηση βρίσκεται
αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη. Επιβάλλεται μετά την περάτωση αυτής της αξιολόγησης, αλλά
πριν επιτευχθεί περαιτέρω συμφωνία σχετικά με αυτά τα ζητήματα στη Βασιλεία, η Επιτροπή
να αποδυθεί σε ουσιαστικό διάλογο με το Κοινοβούλιο ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα 
διαπραγματεύεται με βάση μια σαφή δημοκρατική εντολή.


