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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

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

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

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

Σελίδα 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τα διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ 

(COM(2014)0043 – C7-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

Συμβούλιο (COM(2014)0043), 

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

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

από την Επιτροπή (C7-0024/2014), 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής της 9ης Απριλίου 20141, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 26ης Ιουνίου 

20142, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

(A8-0000/2014), 

1. εγκρίνει τη 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, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

                                                 
1 OJ C 451 of 16.12.2014, p. 45. 
2 OJ C 271 of 19.8.2014, p. 87. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3a) Σε συνέχεια της πρότασης της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού 

επιπέδου (HLEG), η Ένωση ενέκρινε 

μεγάλο αριθμό νομοθετικών πράξεων 

(EMIR, MIFID2, CRR, CRD4, DGS, 

BRRD μεταξύ άλλων) με τις οποίες 

αντιμετωπίζονται τα προβλήματα 

συστημικού κινδύνου, υπερβολικά 

χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων, η 

ανάγκη προστασίας των καταθετών, και 

η απουσία δυνατότητας εκκαθάρισης 

χωρίς την προϋπόθεση δημόσιας 

χρηματοπιστωτικής στήριξης. 

Αποτέλεσμα των εν λόγω νέων κανόνων 

και των νέων δομών εποπτείας ήταν να 

αλλάξει το τοπίο, το δε ενιαίο εγχειρίδιο 

κανόνων στο τραπεζικό σύστημα 

δημιούργησε νέα βάση για τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ένωση, 

προωθώντας μια ενιαία 

χρηματοπιστωτική αγορά και μια 

λειτουργούσα Ένωση Κεφαλαιαγορών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 

ρυθμιστικού πλαισίου του τραπεζικού 

τομέα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα 

αυξήσει σημαντικά την ανθεκτικότητα 

τόσο των μεμονωμένων τραπεζών όσο και 

του τραπεζικού τομέα στο σύνολό του. 

Ωστόσο, ένα περιορισμένο υποσύνολο των 

μεγαλύτερων και πιο περίπλοκων 

τραπεζικών ομίλων της Ένωσης 

εξακολουθούν να είναι υπερβολικά 

μεγάλοι για να χρεοκοπήσουν, υπερβολικά 

(4) Το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 

ρυθμιστικού πλαισίου του τραπεζικού 

τομέα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα 

αυξήσει σημαντικά την ανθεκτικότητα 

τόσο των μεμονωμένων τραπεζών όσο και 

του τραπεζικού τομέα στο σύνολό του. 

Ωστόσο, ένα περιορισμένο υποσύνολο των 

μεγαλύτερων και πιο περίπλοκων 

τραπεζικών ομίλων της Ένωσης 

εξακολουθούν να είναι υπερβολικά 

μεγάλοι για να χρεοκοπήσουν, υπερβολικά 
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μεγάλοι για να διασωθούν και υπερβολικά 

περίπλοκοι για να υπόκεινται σε 

διαχείριση, σε εποπτεία και σε εξυγίανση. 

Συνεπώς, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

αποτελούν σημαντικό συμπλήρωμα των 

άλλων ρυθμιστικών πρωτοβουλιών και 

μέτρων, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να 

προσφέρουν έναν τρόπο πιο άμεσης 

αντιμετώπισης του πολύπλοκου χαρακτήρα 

εντός του ομίλου, των επιδοτήσεων εντός 

του ομίλου, και των κινήτρων για 

υπερβολική ανάληψη κινδύνων. Ορισμένα 

κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή προτίθενται 

να θεσπίσουν μέτρα για την εισαγωγή 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα οικεία 

τραπεζικά συστήματα. 

μεγάλοι για να διασωθούν και υπερβολικά 

περίπλοκοι για να υπόκεινται σε 

διαχείριση, σε εποπτεία και σε εξυγίανση. 

Συνεπώς, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 

που βασίζονται σε συστημικούς 

κινδύνους οι οποίοι δεν προβλέπονται ή 

δεν αντιμετωπίζονται σε άλλες 

νομοθετικές πράξεις, και στη δυνατότητα 

εκκαθάρισης του ιδρύματος, αποτελούν 

σημαντικό συμπλήρωμα των άλλων 

ρυθμιστικών πρωτοβουλιών και μέτρων, 

δεδομένου ότι θα μπορούσαν να 

προσφέρουν έναν τρόπο πιο άμεσης 

αντιμετώπισης του πολύπλοκου χαρακτήρα 

εντός του ομίλου, των επιδοτήσεων εντός 

του ομίλου, και των κινήτρων για 

υπερβολική ανάληψη κινδύνων. Ορισμένα 

κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή προτίθενται 

να θεσπίσουν μέτρα για την εισαγωγή 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα οικεία 

τραπεζικά συστήματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η εναρμόνιση σε επίπεδο Ένωσης 

μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι τραπεζικοί 

όμιλοι της Ένωσης, πολλοί από τους 

οποίους δραστηριοποιούνται σε διάφορα 

κράτη μέλη, θα ρυθμίζονται από ένα κοινό 

πλαίσιο διαρθρωτικών απαιτήσεων ούτως 

ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού, μειώνοντας την 

πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, 

αποφεύγοντας τις αδικαιολόγητες δαπάνες 

συμμόρφωσης για τις διασυνοριακές 

δραστηριότητες, προωθώντας περαιτέρω 

την ενοποίηση στην αγορά της Ένωσης και 

συμβάλλοντας στην εξάλειψη των 

ευκαιριών για ρυθμιστικό αρμπιτράζ. 

(9) Η εναρμόνιση σε επίπεδο Ένωσης 

μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι τραπεζικοί 

όμιλοι της Ένωσης, πολλοί από τους 

οποίους δραστηριοποιούνται σε διάφορα 

κράτη μέλη, θα ρυθμίζονται από ένα κοινό 

πλαίσιο διαρθρωτικών απαιτήσεων ούτως 

ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού, μειώνοντας την 

πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, 

αποφεύγοντας τις αδικαιολόγητες δαπάνες 

συμμόρφωσης για τις διασυνοριακές 

δραστηριότητες, προωθώντας περαιτέρω 

την ενοποίηση στην αγορά της Ένωσης και 

συμβάλλοντας στην εξάλειψη των 

ευκαιριών για ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Οι 
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συστημικοί κίνδυνοι, όπου εμφανίζονται, 

πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 

τρόπο και να βασίζονται στα ίδια 

κριτήρια σε όλη την Ένωση, με σκοπό να 

εξασφαλίζεται ότι κάθε ίδρυμα είναι 

δυνατόν να εξυγιανθεί, χωρίς να θέτει σε 

κίνδυνο τη σταθερότητα των 

χρηματοπιστωτικών αγορών στην 

Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Τηρώντας τους στόχους της συμβολής 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα 

πρέπει να είναι δυνατόν να χορηγείται 

παρέκκλιση για ένα πιστωτικό ίδρυμα από 

τις διατάξεις περί διαχωρισμού 

ορισμένων δραστηριοτήτων 
διαπραγμάτευσης όταν ένα κράτος μέλος 

έχει εκδώσει εθνική πρωτογενή 

νομοθεσία πριν από την 29 Ιανουαρίου 

2014 (συμπεριλαμβανομένου του 

παράγωγου δικαίου που θεσπίζεται στη 

συνέχεια), η οποία απαγορεύει στα 

πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία λαμβάνουν 

καταθέσεις από ιδιώτες και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να ασχολούνται με 

επενδύσεις ως εντολής και να κατέχουν 
στοιχεία ενεργητικού για εμπορική 

εκμετάλλευση. Ως εκ τούτου, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να δικαιούνται να ζητούν 
από την Επιτροπή να χορηγήσει 

παρέκκλιση από τις διατάξεις περί 

διαχωρισμού ορισμένων δραστηριοτήτων 

διαπραγμάτευσης για ένα πιστωτικό 

ίδρυμα που υπόκειται στην εθνική 

νομοθεσία η οποία είναι συμβατή με τις 

εν λόγω διατάξεις. Αυτό θα επιτρέψει στα 

κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν ήδη 

(10) Τηρώντας τους στόχους της συμβολής 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα 

πρέπει να είναι δυνατόν ένα κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα το οποίο δεν ασκεί 

δραστηριότητα διαπραγμάτευσης 

επενδύσεων ως εντολέας ούτε κατέχει 
στοιχεία ενεργητικού για εμπορική 

εκμετάλλευση, και οιοδήποτε κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα εντός ομίλου το οποίο 

έχει χωριστεί νομικά από τις οντότητες 

του ομίλου που ασκούν τη ρυθμιζόμενη 

δραστηριότητα των επενδύσεων ως 

εντολείς ή κατέχουν στοιχεία ενεργητικού 

προς εμπορική εκμετάλλευση, και το 

οποίο πληροί επίσης ορισμένες άλλες 

προϋποθέσεις, να μην υπόκειται στην 

αξιολόγηση που ορίζεται στον παρόντα 

κανονισμό. Τούτο όχι μόνον θα 

δημιουργήσει «ασφαλή λιμένα» για τα 

ιδρύματα που λαμβάνουν τα δέοντα 

μέτρα με σκοπό την υλοποίηση των 

στόχων του παρόντος κανονισμού, αλλά 

και θα επιτρέψει στα ιδρύματα σε κράτη 

μέλη τα οποία εφαρμόζουν ήδη πρωτογενή 

νομοθεσία, της οποίας τα αποτελέσματα 

είναι ισοδύναμα και συνάδουν με τον 

παρόντα κανονισμό, να αποφεύγουν να 
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πρωτογενή νομοθεσία, της οποίας τα 

αποτελέσματα είναι ισοδύναμα και 

συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό, να 

αποφεύγουν την ευθυγράμμιση 

υφιστάμενων αποτελεσματικών 

διατάξεων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι ο αντίκτυπος της εν λόγω εθνικής 

νομοθεσίας, καθώς και των 

μεταγενέστερων εκτελεστικών μέτρων, 

δεν θέτει σε κίνδυνο τον στόχο της 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ο 

στόχος της εν λόγω εθνικής νομοθεσίας 

και των σχετικών ρυθμίσεων εποπτείας 

και επιβολής της νομοθεσίας πρέπει να 

μπορεί να διασφαλίσει ότι τα πιστωτικά 

ιδρύματα που λαμβάνουν επιλέξιμες 

καταθέσεις από ιδιώτες και ΜΜΕ 

συμμορφώνονται με νομικώς δεσμευτικές 

απαιτήσεις οι οποίες είναι ισοδύναμες και 

συμβατές με τις διατάξεις που 

προβλέπονται από τον παρόντα 

κανονισμό. Η αρμόδια αρχή που εποπτεύει 

το πιστωτικό ίδρυμα που υπόκειται στην 

εν λόγω εθνική νομοθεσία θα πρέπει να 

είναι υπεύθυνη για την παροχή σχετικής 

γνωμοδότησης που πρέπει να συνοδεύει 

το αίτημα για την παρέκκλιση. 

υπόκεινται σε περαιτέρω αξιολόγηση και 

σε περαιτέρω απαίτηση να διαχωρίσουν 

τις δραστηριότητές τους. Τούτο θα έδινε 

τη δυνατότητα σε ένα κράτος μέλος, που 

θεωρεί ότι ο τραπεζικός του τομέας και 

τα πιστωτικά ιδρύματα στην επικράτειά 

του και υπό την ευθύνη των αρμοδίων 

αρχών του έχουν τέτοιο μέγεθος σε σχέση 

με την οικονομία του κράτους μέλους ως 

σύνολο που οι πελάτες λιανικής και οι 

καταθέτες, λόγω της αναλογίας των 

συναλλακτικών δραστηριοτήτων και 

δραστηριοτήτων ειδικής 

διαπραγμάτευσης στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα του στο σύνολό 

του, αντιμετωπίζουν σημαντικούς 

κινδύνους χωρίς την παροχή δημόσιας 

χρηματοπιστωτικής στήριξης για 

εξυγίανση, να νομοθετεί σε εθνικό 

επίπεδο προκειμένου να διαχωρίζει τις 

δραστηριότητες τέτοιου είδους κατά 

τρόπο που συνάδει με τον παρόντα 

κανονισμό. Η αρμόδια αρχή που εποπτεύει 

το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να 

είναι υπεύθυνη να εξακριβώνει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ο παρών κανονισμός σκοπεύει να 

μειώσει την υπερβολική ανάληψη 

κινδύνων και την ταχεία μεγέθυνση του 

ισολογισμού, τη δύσκολη εξυγίανση, τη 

δύσκολη παρακολούθηση, τις συγκρούσεις 

συμφερόντων, τις στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού, και την κακή κατανομή 

των κεφαλαίων. Σκοπεύει επίσης να 

προστατεύει τα ιδρύματα που διεξάγουν 

(12) Ο παρών κανονισμός σκοπεύει να 

μειώσει την υπερβολική ανάληψη 

κινδύνων και την ταχεία μεγέθυνση του 

ισολογισμού, τη δύσκολη εξυγίανση, τη 

δύσκολη παρακολούθηση, τις συγκρούσεις 

συμφερόντων, τις στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού, και την κακή κατανομή 

των κεφαλαίων. Σκοπεύει επίσης να 

προστατεύει τα ιδρύματα που διεξάγουν 
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δραστηριότητες λόγω των οποίων τους 

αξίζει να έχουν ένα δημόσιο δίχτυ 

ασφάλειας για προστασία από τις ζημίες 

που υφίστανται ως συνέπεια άλλων 

δραστηριοτήτων. Οι αναγκαίοι κανόνες θα 

πρέπει, κατά συνέπεια, να συμβάλλουν 

στην εκ νέου επικέντρωση των τραπεζών 

στον βασικό τους ρόλο, βασισμένο σε 

σχέσεις, να υπηρετούν την πραγματική 

οικονομία, και στην αποφυγή της 

υπερβολικής διάθεσης των τραπεζικών 

κεφαλαίων για δραστηριότητες 

διαπραγμάτευσης σε βάρος του δανεισμού 

προς την μη χρηματοπιστωτική οικονομία. 

δραστηριότητες λόγω των οποίων τους 

αξίζει να έχουν ένα δημόσιο δίχτυ 

ασφάλειας για προστασία από τις ζημίες 

που υφίστανται ως συνέπεια άλλων 

δραστηριοτήτων. Οι αναγκαίοι κανόνες θα 

πρέπει κατά συνέπεια, και κατά 

περίπτωση, να συμβάλλουν στην εκ νέου 

επικέντρωση των τραπεζών στον βασικό 

τους ρόλο, βασισμένο σε σχέσεις, να 

υπηρετούν την πραγματική οικονομία, και 

στην αποφυγή της υπερβολικής διάθεσης 

των τραπεζικών κεφαλαίων για 

δραστηριότητες διαπραγμάτευσης σε 

βάρος του δανεισμού προς την μη 

χρηματοπιστωτική οικονομία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 

φορείς που υπόκεινται στην απαγόρευση 

της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό 

θα μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλλουν 

στη χρηματοδότηση της οικονομίας, θα 

πρέπει να μπορούν να επενδύουν σε 

κλειστό κατάλογο επενδυτικών 

κεφαλαίων. Αυτός ο πλήρης κατάλογος 
θα πρέπει να περιλαμβάνει χωρίς 

μόχλευση και κλειστού τύπου οργανισμούς 

εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), 

ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού 

κεφαλαίου, ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και ευρωπαϊκά 

μακροπρόθεσμα επενδυτικά ταμεία. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα 

επενδυτικά κεφάλαια δεν θέτουν σε 

κίνδυνο τη βιωσιμότητα και τη 

χρηματοπιστωτική ευρωστία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων που επενδύουν 

σ’ αυτά, είναι σημαντικό οι ΟΕΕ χωρίς 

(17) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 

φορείς που υπόκεινται στην απαγόρευση 

της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό 

θα μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλλουν 

στη χρηματοδότηση της οικονομίας, θα 

πρέπει να μπορούν να επενδύουν σε 

ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια. Τα εν 

λόγω κεφάλαια θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν οργανισμούς συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), 

άλλα επενδυτικά κεφάλαια που 

προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες 

επενδυτές, χωρίς μόχλευση και κλειστού 

τύπου οργανισμούς εναλλακτικών 

επενδύσεων (ΟΕΕ), ευρωπαϊκές εταιρείες 

επιχειρηματικού κεφαλαίου, ευρωπαϊκά 

ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά 

ταμεία. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 

αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια δεν θέτουν 

σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και τη 
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μόχλευση και κλειστού τύπου στους 

οποίους εξακολουθούν να μπορούν να 

επενδύουν τα πιστωτικά ιδρύματα 

διοικούνται από διαχειριστές ΟΕΕ οι 

οποίοι εγκρίνονται και εποπτεύονται 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 

οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, και 

ότι οι εν λόγω ΟΕΕ είναι εγκατεστημένοι 

στην Ένωση ή, εάν δεν είναι 

εγκατεστημένοι στην Ένωση, διατίθενται 

στο εμπόριο στην Ένωση σύμφωνα με 

τους κανόνες της εν λόγω οδηγίας. 

χρηματοπιστωτική ευρωστία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων που επενδύουν σ’ 

αυτά, είναι σημαντικό οι ΟΕΕ χωρίς 

μόχλευση και κλειστού τύπου στους 

οποίους εξακολουθούν να μπορούν να 

επενδύουν τα πιστωτικά ιδρύματα 

διοικούνται από διαχειριστές ΟΕΕ οι 

οποίοι εγκρίνονται και εποπτεύονται 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 

οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26.  

 

__________________ __________________ 

26 Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές 

οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και 

για την τροποποίηση των οδηγιών 

2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και 

(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

26 Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές 

οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και 

για την τροποποίηση των οδηγιών 

2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και 

(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Εάν, κατά την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης, η 

αρμόδια αρχή συμπεράνει ότι αυτές 

υπερβαίνουν ορισμένες παραμέτρους όσον 

αφορά το σχετικό μέγεθος, τη μόχλευση, 

την πολυπλοκότητα, την αποδοτικότητα, 

τους σχετικούς κινδύνους της αγοράς, 

καθώς και τη διασύνδεση, θα πρέπει να 

απαιτεί τον διαχωρισμό τους από το κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα εκτός εάν το κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να παράσχει στην 

αρμόδια αρχή ικανοποιητικές αποδείξεις 

ότι οι εν λόγω εμπορικές δραστηριότητες 

(23) Εάν, κατά την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης, η 

αρμόδια αρχή συμπεράνει ότι αυτές 

υπερβαίνουν ορισμένες παραμέτρους όσον 

αφορά το σχετικό μέγεθος, τη μόχλευση, 

την πολυπλοκότητα, την αποδοτικότητα, 

τους σχετικούς κινδύνους της αγοράς, 

καθώς και τη διασύνδεση, και κρίνει 

ακόμη ότι υπάρχει απειλή για την 

οικονομική σταθερότητα του κύριου 

πιστωτικού ιδρύματος ή του συνόλου ή 

μέρους του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της Ένωσης, λαμβάνοντας 
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δεν αποτελούν απειλή για την οικονομική 

σταθερότητα του κύριου πιστωτικού 

ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της Ένωσης ως συνόλου, 

λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του 

παρόντος κανονισμού. 

υπόψη τους στόχους του παρόντος 

κανονισμού, θα πρέπει να απαιτεί τον 

διαχωρισμό τους από το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα εκτός εάν το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα μπορεί να παράσχει στην αρμόδια 

αρχή ικανοποιητικές αποδείξεις ότι οι εν 

λόγω εμπορικές δραστηριότητες δεν 

αποτελούν απειλή για την οικονομική 

σταθερότητα του κύριου πιστωτικού 

ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της Ένωσης ως συνόλου, 

λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24a) Εξάλλου, η ειδική διαπραγμάτευση 

είναι απαραίτητο συστατικό μιας 

εύρυθμα λειτουργούσας αγοράς για 

εταιρικά ομόλογα και άλλους 

χρεωστικούς τίτλους, δεδομένου ότι ένα 

από τα κύρια πλεονεκτήματα για τους 

επενδυτές τέτοιων ομολόγων είναι ότι 

αυτά είναι διαπραγματεύσιμα και, 

επομένως, είναι ρευστοποιήσιμα μέσα 

που προσφέρονται για ευρύ φάσμα 

επενδυτών. Η παροχή ρευστότητας στην 

Ένωση υποστηρίζεται από τις 

δραστηριότητες ειδικής 

διαπραγμάτευσης των τραπεζών και, για 

να δημιουργηθεί μια αποδοτική Ένωση 

των Κεφαλαιαγορών και για να 

αναπτυχθούν συγκροτημένες και 

αποδοτικές αγορές ομολόγων, έχει 

σημασία να επιτευχθεί ισορροπία 

ανάμεσα στην τροφοδότηση της 

ρευστότητας των τραπεζών ως ειδικών 

διαπραγματευτών και στις ανησυχίες για 

οικονομική σταθερότητα που σχετίζονται 
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με τις εμπορικές δραστηριότητες των 

τραπεζών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ορισμένα μέρη των δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης των τραπεζών έχουν ουσιαστική 

σημασία για μια Ένωση των Κεφαλαιαγορών όπου μέρος της χρηματοδότησης της πραγματικής 

οικονομίας γίνεται μέσω των αγορών κινητών αξιών. Τούτο θα πρέπει να αποτυπώνεται στις 

εργασίες γύρω από την διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24β) Ένας κανονισμός που αποσκοπεί 

στην πρόληψη της υπερβολικής 

ανάληψης κινδύνων η οποία σχετίζεται με 

συναλλακτικές δραστηριότητες θα πρέπει 

να εξετάζει τον πραγματικό κίνδυνο που 

αναλαμβάνουν οι τράπεζες στις 

συναλλακτικές δραστηριότητες και να 

παρέχει κίνητρα στις τράπεζες να 

μειώνουν τα σχετιζόμενα με συναλλαγές 

ανοίγματα κινδύνου ή να αυξάνουν το 

αποδεκτό κεφάλαιο προκειμένου να 

συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία. Η 

μέτρηση του μεγέθους των εμπορικών 

δραστηριοτήτων των τραπεζών 

διενεργείται  αποτελεσματικότερα με τη 

χρήση μέτρων προληπτικής εποπτείας 

των ανοιγμάτων που υπόκεινται σε 

κίνδυνο, τα οποία προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 

δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα 

αποτυπώνουν τον πραγματικό κίνδυνο 

στις θέσεις διαπραγμάτευσης καλύτερα 

από άλλα μέτρα και δεδομένου ότι 

καθορίζονται και ελέγχονται σαφέστερα 

μέσω του εποπτικού πλαισίου. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στη μέτρηση του μεγέθους των εμπορικών δραστηριοτήτων 

των τραπεζών μέσω βασιζόμενων στη λογιστική μέτρων. Επειδή τα λογιστικά πρότυπα και οι 

πρακτικές ποικίλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και επειδή οι τράπεζες μπορούν να διαλέξουν σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό πώς θα ταξινομήσουν τα στοιχεία ενεργητικού προς εμπορική 

εκμετάλλευση, ενδείκνυται περισσότερο να χρησιμοποιούνται μέτρα προληπτικής εποπτείας για 

τη μέτρηση των εμπορικών δραστηριοτήτων των τραπεζών. Τότε ο πραγματικός κίνδυνος που 

αναλαμβάνουν οι τράπεζες σε σχέση με τις συναλλαγές μετράται επίσης με μεγαλύτερη ακρίβεια, 

και παρέχονται κίνητρα στις τράπεζες να αναλαμβάνουν και να διαχειρίζονται τον κίνδυνο με 

τον κατάλληλο τρόπο. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 

αποτελεσματικός διαχωρισμός από νομική, 

οικονομική, διοικητική και λειτουργική 

άποψη, τα κύρια πιστωτικά ιδρύματα και 

οι οντότητες συναλλαγών πρέπει να 

ανταποκρίνεται σε κανόνες που αφορούν 

το κεφάλαιο, τη ρευστότητα και τα μεγάλα 

ανοίγματα σε βάση λειτουργικής 

υποομάδας. Πρέπει να έχουν ισχυρή 

ανεξάρτητη διακυβέρνηση και χωριστά 

όργανα διοίκησης. 

(26) Προκειμένου να εξασφαλιστεί, όταν 

αυτό χρειάζεται και αποφασίζεται από τις 

αρμόδιες αρχές, ο αποτελεσματικός 

διαχωρισμός από νομική, οικονομική, 

διοικητική και λειτουργική άποψη, τα 

κύρια πιστωτικά ιδρύματα και οι οντότητες 

συναλλαγών πρέπει να ανταποκρίνεται σε 

κανόνες που αφορούν το κεφάλαιο, τη 

ρευστότητα και τα μεγάλα ανοίγματα σε 

βάση λειτουργικής υποομάδας. Πρέπει να 

έχουν ισχυρή ανεξάρτητη διακυβέρνηση 

και χωριστά όργανα διοίκησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Οι όμιλοι που χαρακτηρίζονται ως 

ταμεία αλληλασφάλισης, συνεταιρισμοί, 

ταμιευτήρια ή παρόμοια ιδρύματα έχουν 

ειδική ιδιοκτησιακή και οικονομική δομή. 

Για την επιβολή ορισμένων από τους 

(27) Οι όμιλοι που χαρακτηρίζονται ως 

ταμεία αλληλασφάλισης, συνεταιρισμοί, 

ταμιευτήρια ή παρόμοια ιδρύματα έχουν 

ειδική ιδιοκτησιακή και οικονομική δομή. 

Για την επιβολή ορισμένων από τους 
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κανόνες που αφορούν τον διαχωρισμό θα 

μπορούσαν να απαιτηθούν εκτεταμένες 

αλλαγές στην οργανωτική δομή των εν 

λόγω φορέων, το κόστος των οποίων θα 

μπορούσε να είναι δυσανάλογο σε σχέση 

με τα οφέλη. Στο βαθμό που οι εν λόγω 

όμιλοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού, η αρμόδια αρχή μπορεί να 

αποφασίσει να επιτρέψει στα κύρια 

πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τις 

απαιτήσεις που ορίζονται με το άρθρο 49 

παράγραφος 3 στοιχείο α) ή β) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 να 

κατέχουν μέσα κεφαλαίου ή δικαιώματα 

ψήφου σε οντότητα συναλλαγών όταν η 

αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η κατοχή τέτοιου 

είδους μέσων κεφαλαίου ή δικαιωμάτων 

ψήφου είναι απαραίτητη για τη λειτουργία 

του ομίλου και ότι το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα έχει λάβει επαρκή μέτρα για τον 

ενδεδειγμένο μετριασμό των σχετικών 

κινδύνων. 

κανόνες που αφορούν τον διαχωρισμό θα 

μπορούσαν να απαιτηθούν εκτεταμένες 

αλλαγές στην οργανωτική δομή των εν 

λόγω φορέων, το κόστος των οποίων θα 

μπορούσε να είναι δυσανάλογο σε σχέση 

με τα οφέλη. Στο βαθμό που οι εν λόγω 

όμιλοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού, η αρμόδια αρχή μπορεί να 

αποφασίσει να επιτρέψει στα κύρια 

πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τις 

απαιτήσεις που ορίζονται με το άρθρο 49 

παράγραφος 3 στοιχείο α) ή β) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 να 

κατέχουν μέσα κεφαλαίου ή δικαιώματα 

ψήφου σε οντότητα συναλλαγών όταν η 

αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η κατοχή τέτοιου 

είδους μέσων κεφαλαίου ή δικαιωμάτων 

ψήφου είναι απαραίτητη για τη λειτουργία 

του ομίλου και ότι το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα έχει λάβει επαρκή μέτρα για τον 

ενδεδειγμένο μετριασμό των σχετικών 

κινδύνων. Ανεξάρτητα από την απόφαση 

περί διαχωρισμού, η αρμόδια αρχή θα 

πρέπει να έχει την εξουσία που της 

ανατίθεται με το άρθρο 104 παράγραφος 

1 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ να 

επιβάλλει απαίτηση για ίδια κεφάλαια 

όταν ο όγκος των κινδύνων και οι 

συναλλακτικές δραστηριότητες 

υπερβαίνουν ορισμένα επίπεδα, 

προκειμένου να έχει κίνητρο το ίδρυμα να 

μην αναλαμβάνει περιττούς κινδύνους 

που απειλούν τη δική του οικονομική 

σταθερότητα ή εκείνη της Ένωσης, είτε 

συνολικά είτε εν μέρει. 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (37a) Η αρμόδια αρχή, για να 
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διεκπεραιώνει τα αποκλειστικά της 

καθήκοντα, περιλαμβανομένων των 

υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να έχει τις 

εξουσίες επιβολής κυρώσεων που 

προσδιορίζονται στα άρθρα 64 έως 72 

της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και το άρθρο 18 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την 

πρόληψη του συστημικού κινδύνου, των 

οικονομικών πιέσεων ή της κατάρρευσης 

των μεγάλων, περίπλοκων και 

διασυνδεδεμένων οντοτήτων του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, ιδίως των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, και την επίτευξη 

των ακόλουθων στόχων: 

Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την 

πρόληψη της δημιουργίας του συστημικού 

κινδύνου, των οικονομικών πιέσεων ή της 

κατάρρευσης των μεγάλων, περίπλοκων 

και διασυνδεδεμένων οντοτήτων του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, ιδίως των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, και την επίτευξη 

των ακόλουθων στόχων: 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να περιοριστεί η υπερβολική ανάληψη 

κινδύνων εντός του πιστωτικού 

ιδρύματος· 

α) να εξασφαλισθεί η δυνατότητα 

εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος 

και ότι δεν υπάρχει υπερβολική ανάληψη 

κινδύνων εντός αυτού· 

Or. en 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να αποφευχθεί η κακή κατανομή των 

πόρων και να ενθαρρυνθεί η χορήγηση 

δανείων προς την πραγματική οικονομία· 

γ) να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα 

παροχής ρευστότητας και επενδύσεων 

στο πλαίσιο ενισχυμένης οικονομικής 

σταθερότητας και να ληφθούν περαιτέρω 

μέτρα προς μια Ένωση των 

Κεφαλαιαγορών με τη συμπλήρωση του 

ενιαίου εγχειριδίου κανόνων στις 

τραπεζικές δραστηριότητες προκειμένου 

να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η 

χορήγηση δανείων προς την πραγματική 

οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να προωθηθούν οι όροι του 

ανταγωνισμού χωρίς στρεβλώσεις για όλα 

τα πιστωτικά ιδρύματα εντός της 

εσωτερικής αγοράς· 

δ) να προωθηθούν οι όροι του 

ανταγωνισμού χωρίς στρεβλώσεις για όλα 

τα πιστωτικά ιδρύματα εντός της 

εσωτερικής αγοράς εξασφαλίζοντας ότι οι 

απώλειες σε οιοδήποτε τέτοιου είδους 

ίδρυμα θα καλύπτονται από τους 

μετόχους και του επενδυτές με τη 

διάσωση με ίδια μέσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να μειωθεί η αλληλοσύνδεση στο 

πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα που 

οδηγεί σε συστημικό κίνδυνο· 

ε) να μειωθεί η αλληλοσύνδεση στο 

πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα που 

οδηγεί σε συστημικό κίνδυνο με την 

προστασία των καταθετών, την 

αντιμετώπιση των κινδύνων όπου 

ανακύπτουν και με την βελτίωση της 

ανθεκτικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) να διευκολυνθεί η ομαλή εξυγίανση και 

ανάκαμψη του ομίλου. 

ζ) να μειωθεί η πολυπλοκότητα εντός των 

κύριων πιστωτικών ιδρυμάτων, να 

αρθούν τα εμπόδια στη δυνατότητα 

εκκαθάρισης, να διευκολυνθεί η 

αποτελεσματική χρήση σχετικών και 

επαρκών εργαλείων για την ομαλή 

εξυγίανση και ανάκαμψη του ομίλου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τον διαχωρισμό ορισμένων εμπορικών 

δραστηριοτήτων. 

β) τα μέτρα με σκοπό τη μείωση της 

υπερβολικής ανάληψης κινδύνων που 

οφείλεται σε εμπορικές δραστηριότητες· 

Or. en 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) τη διαχείριση και δόμηση ορισμένων 

εμπορικών δραστηριοτήτων όταν 

κρίνεται ότι συνιστούν κίνδυνο για το 

ίδρυμα ή την προστασία των καταθετών, 

δημιουργώντας ως εκ τούτου συστημικό 

κίνδυνο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 

οντότητες η οποία για περίοδο τριών 

διαδοχικών ετών διαθέτει στοιχεία 

ενεργητικού συνολικής αξίας τουλάχιστον 

30 δισεκατ. ευρώ και έχει εμπορικές 

δραστηριότητες που ανέρχονται σε 

τουλάχιστον 70 δισεκατ. ευρώ ή στο 10 

τοις εκατό του συνόλου του συνόλου του 

ενεργητικού της: 

β) οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 

οντότητες η οποία για περίοδο τριών 

διαδοχικών ετών διαθέτει στοιχεία 

ενεργητικού συνολικής αξίας τουλάχιστον 

30 δισεκατ. ευρώ και έχει σχετιζόμενα με 

συναλλαγές ανοίγματα κινδύνου που 

ανέρχονται σε τουλάχιστον 70 δισεκατ. 

ευρώ ή στο 50 τοις εκατό του συνόλου των 

επιλέξιμων υποχρεώσεών της για τις 

απαιτήσεις διάσωσης με ίδια μέσα όπως 

καθορίζεται στο άρθρο 45 της οδηγίας 

59/2014/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για 

την ανάκαμψη και την εξυγίανση 

πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

επενδύσεων [BRRD]: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η λογική πίσω από την πρόταση αυτή περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 24β. Ένα 

σχετιζόμενο με τον κίνδυνο όριο που βασίζεται σε πρότυπα προληπτικής εποπτείας είναι ο πιο 
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κατάλληλος τρόπος για να καθορίζεται μια τράπεζα έχει υπερβολικά μεγάλα ανοίγματα σε 

εμπορικές δραστηριότητες. Ο ακριβής ορισμός προτείνεται στο άρθρο 23. Ενδείκνυται επίσης 

περισσότερο να συσχετίζεται το μέγεθος των εμπορικών δραστηριοτήτων με το μέγεθος του 

ανεξόφλητου δυνάμενου να διασωθεί με ίδια μέσα χρέους, δεδομένου ότι αυτή είναι η 

πραγματική προστασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απορροφηθούν οι απώλειες πριν 

τεθούν σε κίνδυνο τα χρήματα των φορολογουμένων. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. ως «διαπραγμάτευση για ίδιο 

λογαριασμό» νοείται η χρήση ιδίων 

κεφαλαίων ή δανειακών κεφαλαίων για 

την ανάληψη θέσεων σε οιοδήποτε είδος 

πράξης για την αγορά, την πώληση ή την 

με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση ή 

διάθεση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού 

μέσου ή εμπορεύματος με αποκλειστικό 

σκοπό την αποκόμιση κέρδους για ίδιο 

λογαριασμό, και χωρίς καμία σύνδεση με 

πραγματικές ή προσδοκώμενες 

δραστηριότητες πελατών ή με σκοπό την 

αντιστάθμιση του κινδύνου της οντότητας 

ως αποτέλεσμα πραγματικής ή 

προσδοκώμενης δραστηριότητας πελατών, 

μέσω της χρήσης γραφείων, μονάδων, 

τμημάτων ή μεμονωμένων 

διαπραγματευτών που έχουν αφιερωθεί 

ειδικά στην εν λόγω ανάληψη θέσεων και 

αποκόμιση κέρδους, μεταξύ άλλων και 

μέσω ειδικών διαδικτυακών πλατφορμών 

διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό· 

4. ως «διαπραγμάτευση για ίδιο 

λογαριασμό» νοείται η χρήση ιδίων 

κεφαλαίων ή δανειακών κεφαλαίων για 

την ανάληψη θέσεων, ως αντίδραση στις 

αποτιμήσεις των αγοραίων αξιών και με 

κίνητρο την εκμετάλλευση των 

πραγματικών ή αναμενόμενων κινήσεων 

των αποτιμήσεων αυτών, σε οιοδήποτε 

είδος πράξης για την αγορά, την πώληση ή 

την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση 

ή διάθεση οποιουδήποτε 

χρηματοπιστωτικού μέσου ή εμπορεύματος 

με αποκλειστικό σκοπό την αποκόμιση 

κέρδους για ίδιο λογαριασμό, και χωρίς 

καμία σύνδεση με πραγματικές ή 

προσδοκώμενες δραστηριότητες πελατών 

ή με σκοπό την αντιστάθμιση του κινδύνου 

της οντότητας ως αποτέλεσμα πραγματικής 

ή προσδοκώμενης δραστηριότητας 

πελατών, μέσω της χρήσης γραφείων, 

μονάδων, τμημάτων ή μεμονωμένων 

διαπραγματευτών που έχουν αφιερωθεί 

ειδικά στην εν λόγω ανάληψη θέσεων και 

αποκόμιση κέρδους, μεταξύ άλλων και 

μέσω ειδικών διαδικτυακών πλατφορμών 

διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό· Ο 

ορισμός αυτός περιλαμβάνει οιαδήποτε 

τέτοιου τύπου πράξη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το εάν το 

κέρδος αυτό πραγματοποιηθεί 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, ή δεν 

πραγματοποιηθεί καθόλου· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

12. ως «ειδική διαπραγμάτευση» νοείται η 

δέσμευση ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος να παρέχει ρευστότητα στην 

αγορά σε τακτική και συνεχή βάση, 

καταθέτοντας ζεύγη εντολών σε σχέση με 

ορισμένο χρηματοπιστωτικό μέσο ή στο 

πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας, εκτελώντας εντολές που 

προέρχονται από πελάτες ή 

ανταποκρινόμενη σε αιτήματα πελατών για 

διαπραγμάτευση, αλλά και στις δύο 

περιπτώσεις χωρίς να εκτίθεται σε 

ουσιώδη κίνδυνο αγοράς· 

12. ως «ειδική διαπραγμάτευση» νοείται η 

δέσμευση ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος να παρέχει ρευστότητα στην 

αγορά σε τακτική και συνεχή βάση, 

καταθέτοντας ζεύγη εντολών σε σχέση με 

ορισμένο χρηματοπιστωτικό μέσο ή στο 

πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας, εκτελώντας εντολές που 

προέρχονται από πελάτες ή 

ανταποκρινόμενη σε αιτήματα πελατών για 

διαπραγμάτευση, ή εύλογα επισπεύδοντας 

δυνητική δραστηριότητα πελατών, και 

αντισταθμίζοντας θέσεις που ανακύπτουν 

από την εκπλήρωση των εν λόγω 

καθηκόντων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 22 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 22a. «συγκέντρωση» νοείται η 

συγκέντρωση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 

του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 

αριθ. 139/2004· 

Or. en 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο 22 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 22β. «εμπορικές δραστηριότητες» 

νοούνται η ειδική διαπραγμάτευση, οι 

επενδύσεις σε τιτλοποίηση και ιδιότητα 

αναδόχου τιτλοποίησης, και 

διαπραγμάτευση παραγώγων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Η απαγόρευση του στοιχείου β) της 

παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο 

όγκος των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι 

κάτω από 2% των ιδίων κεφαλαίων του 

κύριου πιστωτικού ιδρύματος, 

υπολογιζόμενων σε ενοποιημένη βάση. Ο 

όγκος των εν λόγω δραστηριοτήτων που 

υπερβαίνει το 2% των ιδίων κεφαλαίων 

του κύριου πιστωτικού ιδρύματος, 

υπολογιζόμενων σε ενοποιημένη βάση 

καταργείται σταδιακά εντός περιόδου 

πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν δικαιολογείται πλήρης απαγόρευση των επενδύσεων σε ΟΕΕ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου 

το άνοιγμα σε ΟΕΕ μπορεί να αποτελεί μέρος των συνήθων εμπορικών τραπεζικών 

δραστηριοτήτων, για παράδειγμα σε σχέση με εταιρείες ιδιωτικών συμμετοχών ή 

συνταξιοδοτικά ταμεία. Επομένως θα πρέπει να επιτρέπεται κάποιο μικρό άνοιγμα. 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι περιορισμοί που ορίζονται στο 

σημείο β) της παραγράφου 1 δεν 

εφαρμόζονται όσον αφορά τους ΟΕΕ 

χωρίς μόχλευση και κλειστού τύπου, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, εφόσον 

οι εν λόγω ΟΕΕ είναι εγκατεστημένα στην 

Ένωση ή, εάν δεν είναι εγκατεστημένοι 

στην Ένωση, διατίθενται στο εμπόριο 

στην Ένωση σύμφωνα με τα άρθρα 35 ή 

40 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, στις εταιρείες 

επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν 

τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 345/2013, στα ταμεία κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας που πληρούν τις 

προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 3 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 346/2013, και στους ΟΕΕ που έχουν 

εγκριθεί ως ΕΜΕΚ σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [XXX/XXXX]. 

3. Οι περιορισμοί που ορίζονται στο 

σημείο β) της παραγράφου 1 δεν 

εφαρμόζονται όσον αφορά ΟΣΕΚΑ, άλλα 

επενδυτικά κεφάλαια που προωθούνται 

εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές, ΟΕΕ 

χωρίς μόχλευση και κλειστού τύπου όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, στις 

εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που 

πληρούν τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται 

στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 345/2013, στα ταμεία 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας που 

πληρούν τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται 

στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 346/2013, και στους ΟΕΕ που 

έχουν εγκριθεί ως ΕΜΕΚ σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [XXX/XXXX]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Kεφάλαιο 3 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Διαχωρισμός ορισμένων εμπορικών 

δραστηριοτήτων 

Μέτρα αναφορικά με εμπορικές 

δραστηριότητες 

Or. en 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κεφαλαίου, οι εμπορικές δραστηριότητες 

πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες 

εκτός από: 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κεφαλαίου, οι εμπορικές δραστηριότητες 

δεν περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ α) δραστηριότητες με σκοπό τη συνετή 

διαχείριση του κεφαλαίου, της 

ρευστότητας, της χρηματοδότησης και 

του ισολογισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ β) πώληση παραγώγων επιτοκίων, 

παραγώγων συναλλάγματος, πιστωτικών 

παραγωγων, παραγώγων δικαιωμάτων 

έκδοσης και παραγώγων επί βασικών 

προϊόντων επιλέξιμων για συμψηφισμό 

από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, και 

δικαιωμάτων έκδοσης σε μη 

χρηματοπιστωτικούς πελάτες και σε 

χρηματοπιστωτικές οντότητες που 

εμφαίνονται στο άρθρο 2 σημείο 19 
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δεύτερη και τρίτη περίπτωση, σε 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή σε ιδρύματα 

που προσφέρουν υπηρεσίες 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

παροχών όταν μοναδικός σκοπός της 

πώλησης είναι η αντιστάθμιση κινδύνων 

επιτοκίου, κινδύνων συναλλάγματος, 

πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων βασικών 

προϊόντων ή κινδύνων δικαιωμάτων 

έκδοσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) κύριο πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο 

στην Ένωση, το οποίο δεν είναι ούτε 

μητρική επιχείρηση ούτε θυγατρική, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

υποκαταστημάτων, ανεξάρτητα από το πού 

είναι εγκατεστημένα· 

α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 1α 

κύριο πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο 

στην Ένωση, το οποίο δεν είναι ούτε 

μητρική επιχείρηση ούτε θυγατρική, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

υποκαταστημάτων, ανεξάρτητα από το πού 

είναι εγκατεστημένα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) μητρική εταιρεία της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

υποκαταστημάτων και θυγατρικών, 

ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίον 

βρίσκονται, όπου μία από τις οντότητες 

του ομίλου είναι κύριο πιστωτικό ίδρυμα 

εγκατεστημένο στην Ένωση· 

β) με την επιφύλαξη της παραγράφου 1β, 

μητρική εταιρεία της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

υποκαταστημάτων και θυγατρικών, 

ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίον 

βρίσκονται, όπου μία από τις οντότητες 

του ομίλου είναι κύριο πιστωτικό ίδρυμα 
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εγκατεστημένο στην Ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) υποκαταστήματα στην ΕΕ πιστωτικών 

ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτες χώρες. 

γ) υποκαταστήματα στην ΕΕ πιστωτικών 

ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτες χώρες εκτός 

εάν υπόκεινται σε νομικό πλαίσιο που 

θεωρείται ισοδύναμο σύμφωνα με το 

άρθρο 27 παράγραφος 1· 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Η παράγραφος 1α δεν εφαρμόζεται σε 

κύριο πιστωτικό ίδρυμα που δεν ασκεί τη 

ρυθμιζόμενη δραστηριότητα των 

επενδύσεων ως εντολέας και κάτοχος 

στοιχείων ενεργητικού προς εμπορική 

εκμετάλλευση, με εξαιρέσεις τον 

μετριασμό των κινδύνων με σκοπό τη 

συνετή διαχείριση του κεφαλαίου του, της 

ρευστότητας και της χρηματοδότησης 

και την παροχή περιορισμένων 

υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων σε 

πελάτες. 

Or. en 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Η αξιολόγηση δυνάμει της 

παραγράφου 1β) δεν αφορά κανένα κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα εντός του ομίλου που 

έχει χωριστεί νομικά από οντότητες του 

ομίλου οι οποίες ασκούν τη ρυθμιζόμενη 

δραστηριότητα των επενδύσεων ως 

εντολείς ή κατέχουν στοιχεία ενεργητικού 

προς εμπορική εκμετάλλευση και το 

οποίο:  

 -  είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις 

ανεξάρτητα από άλλες οντότητες του 

ομίλου·  

 - έχει διοικητικό όργανο το οποίο είναι 

ανεξάρτητο από άλλες οντότητες του 

ομίλου·  

 - υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαίου και 

ρευστότητας αφ’ εαυτού· και 

 - δεν μπορεί να συνάπτει συμβάσεις ή να 

πραγματοποιεί συναλλαγές με άλλες 

οντότητες του ομίλου παρά μόνον υπό 

όρους παρόμοιους με αυτούς που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 

παράγραφος 7. 

 Όταν όλα τα κύρια πιστωτικά ιδρύματα 

εντός του ομίλου πληρούν τις εν λόγω 

προϋποθέσεις, η παράγραφος 1β δεν 

εφαρμόζεται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Οι παράγραφοι 1α και 1β δεν 

εφαρμόζονται σε ιδρύματα και ομίλους τα 

οποία έχουν κριθεί ως μη δυνάμενα να 

εκκαθαρισθούν σύμφωνα με την αρχή 

εξυγίανσης που προβλέπεται στα άρθρα 

15 και 16 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 

[BRRD]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1δ. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 

ένα ίδρυμα δεν θεωρείται κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα μόνον λόγω των 

καταθέσεών του στις περιπτώσεις όπου 

κάθε κατάθεση υπερβαίνει τα 300 000 

EUR και βρίσκεται στο ίδρυμα για 

τουλάχιστον δώδεκα μήνες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 ε (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1ε. Όταν ένα ίδρυμα έχει χωριστεί 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1α ή 1β, 

αυτός ο χωρισμός και κάθε συνοδευτικός 

περιορισμός υλοποιούνται σε 

χρονοδιάγραμμα συγκρίσιμο με τον 

διαχωρισμό δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) σχετική σημασία του πιστωτικού 

κινδύνου του αντισυμβαλλομένου, 

μετρούμενη με βάση την εύλογη αξία των 

παραγώγων διαιρούμενη δια των 

συνολικών στοιχείων ενεργητικού προς 

εμπορική εκμετάλλευση· 

γ) σχετική σημασία του πιστωτικού 

κινδύνου του αντισυμβαλλομένου, 

μετρούμενη με βάση την εύλογη αξία των 

παραγώγων διαιρούμενη δια των 

συνολικών στοιχείων ενεργητικού· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο δείκτης στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) του άρθρου είναι δύσχρηστος δεδομένου ότι το μέγεθος 

του αντισυμβαλλόμενου σχετίζεται με το μέγεθος των στοιχείων ενεργητικού προς εμπορική 

εκμετάλλευση. Τούτο σημαίνει ότι ακόμη κι αν κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι μικρός, ο 

δείκτης θα δείχνει μεγάλη τιμή εάν τα στοιχεία ενεργητικού προς εμπορική εκμετάλλευση είναι 

ακόμη μικρότερα. Τούτο οδηγεί σε αντιφατικά αποτελέσματα, και είναι πιο φυσικό να συνδέεται 

ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου με οιοδήποτε μέτρο έχει σχέση με το συνολικό μέγεθος της 

τράπεζας, όπως τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) σχετική σημασία του κινδύνου αγοράς, 

μετρούμενη με υπολογισμό της διαφοράς 

μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού 

και του παθητικού προς εμπορική 

εκμετάλλευση σε απόλυτες τιμές και 

διαίρεση της εν λόγω διαφοράς δια του 

απλού μέσου όρου μεταξύ των στοιχείων 

ενεργητικού προς εμπορική εκμετάλλευση 

και των στοιχείων παθητικού προς 

στ) σχετική σημασία του κινδύνου αγοράς, 

μετρούμενη με το ποσό ανοίγματος 

κινδύνου για τον κίνδυνο αγοράς 

διαιρούμενο δια του συνολικού ποσού 

ανοίγματος σε κίνδυνο· 
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εμπορική εκμετάλλευση· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο δείκτης στην παράγραφος 2 στοιχείο στ) είναι δυσνόητος, το μέγεθος του ανοίγματος 

κινδύνου για τον κίνδυνο αγοράς είναι πολύ καλύτερος και σαφέστερος τρόπος για τη μέτρηση 

του κινδύνου αγοράς. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(η) πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευστότητας που απορρέουν από 

δεσμεύσεις και εγγυήσεις που παρέχονται 

από το κύριο πιστωτικό ίδρυμα. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο δείκτης στην παράγραφο 2 στοιχείο η) δεν συνδέεται απαραιτήτως με εμπορικές 

δραστηριότητες, δεδομένου ότι δεσμεύσεις και εγγυήσεις είναι συνήθη μέρη της παραδοσιακής 

εμπορικής δανειοδότησης στις τράπεζες, οπότε δεν είναι χρήσιμος ως δείκτης για τη μέτρηση 

της σημασίας των εμπορικών δραστηριοτήτων. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει να 

της παρασχεθούν οιεσδήποτε ποσοτικές ή 

ποιοτικές πληροφορίες κρίνει σημαντικές 

για την αξιολόγηση των εμπορικών 

δραστηριοτήτων δυνάμει της 

παραγράφου 1. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι, με 

βάση την αξιολόγηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 9 παράγραφος 1, τα όρια και οι 

προϋποθέσεις που συνδέονται με τις 

παραμέτρους που αναφέρονται στα 

στοιχεία α) έως η) του άρθρου 9 

παράγραφος 2 και εξειδικεύονται με την 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

αναφέρεται στην παράγραφο 5, και ως εκ 

τούτου κρίνει ότι υπάρχει απειλή για την 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα του 

κύριου πιστωτικού ιδρύματος ή για το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης 

συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη τους 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1, 

θέτει σε κίνηση, το αργότερο δύο μήνες 

από την οριστικοποίηση της εν λόγω 

αξιολόγησης, τη διαδικασία που οδηγεί σε 

απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο 

εδάφιο της παραγράφου 3. 

1. Όταν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι, με 

βάση την αξιολόγηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 9 παράγραφος 1, οι προϋποθέσεις 

που συνδέονται με τις παραμέτρους που 

αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) του 

άρθρου 9 παράγραφος 2 και εξειδικεύονται 

με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

αναφέρεται στην παράγραφο 5, και ως εκ 

τούτου κρίνει ότι υπάρχει απειλή για τη 

δυνατότητα εκκαθάρισης του κύριου 

πιστωτικού ιδρύματος, λαμβάνοντας 

υπόψη τους στόχους που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 και το μέγεθος, την 

πολυπλοκότητα και την ένταση του 

κινδύνου του ιδρύματος, θέτει σε κίνηση, 

το αργότερο δύο μήνες από την 

οριστικοποίηση της εν λόγω αξιολόγησης, 

τη διαδικασία που οδηγεί σε απόφαση που 

αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της 

παραγράφου 3. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι απώλειες της συναλλακτικής δραστηριότητας μιας τράπεζας δεν θα πρέπει να θέτουν σε 

κίνδυνο τις κρίσιμης σημασίας λειτουργίες που επιτελεί το κύριο πιστωτικό ίδρυμα. Η προσοχή 

θα πρέπει να επικεντρωθεί στο ερώτημα κατά πόσον είναι δυνατόν να εξυγιανθεί ένα ίδρυμα 

όταν λαμβάνονται υπόψη οι συναλλακτικές δραστηριότητες. Το βασικό ζήτημα είναι κατά 

πόσον το ίδρυμα μπορεί να εξυγιανθεί με τον κατάλληλο τρόπο εξετάζοντας την πιθανή 

μετάδοση από τις συναλλαγές, όταν λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν μέτρα 

BRRD, με απώτατο στόχο την προστασία των κύριων λειτουργιών του τραπεζικού συστήματος. 
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Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα 

όρια και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί 

να κινήσει τη διαδικασία που οδηγεί σε 

απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 

3 τρίτο εδάφιο, εάν καταλήξει στο 

συμπέρασμα, μετά την αξιολόγηση που 

αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, ότι 

οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, με 

εξαίρεση τη διαπραγμάτευση παραγώγων 

εκτός από εκείνα που επιτρέπονται 

σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12, η οποία 

διενεργείται από το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα, συνιστά απειλή για τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα του 

κύριου πιστωτικού ιδρύματος ή για το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης 

συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη τους 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1. 

2. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα 

όρια και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί 

να κινήσει τη διαδικασία που οδηγεί σε 

απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 

3 τρίτο εδάφιο, εάν καταλήξει στο 

συμπέρασμα, μετά την αξιολόγηση που 

αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, ότι 

οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, με 

εξαίρεση τη διαπραγμάτευση παραγώγων 

εκτός από εκείνα που επιτρέπονται 

σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12, η οποία 

διενεργείται από το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα, συνιστά απειλή για τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα του 

συνόλου ή μέρους του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος της 

Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ακόμη κι αν οι συναλλακτικές δραστηριότητες του ιδρύματος δεν κρίνονται ως υπέρμετρα 

ριψοκίνδυνες από την αρμόδια αρχή, το ίδρυμα μπορεί παρόλα αυτά να κρίνεται ριψοκίνδυνο. 

Μολονότι το όριο για τη λήψη μέτρων σε τέτοια περίπτωση είναι υψηλότερο, εάν κρίνεται ότι 

κινδυνεύει ακόμη και μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης, μπορούν να 

λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τα 

συμπεράσματά της που αναφέρεται στις 

παραγράφους 1 και 2 στο κύριο πιστωτικό 

3. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τα 

συμπεράσματά της που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2 στο κύριο πιστωτικό 
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ίδρυμα και παρέχει στο κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα την δυνατότητα να υποβάλει 

γραπτές παρατηρήσεις εντός δύο μηνών 

από την ημερομηνία της κοινοποίησης.  

ίδρυμα και παρέχει στο κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα την δυνατότητα να υποβάλει 

γραπτές παρατηρήσεις εντός δύο μηνών 

από την ημερομηνία της κοινοποίησης. 

Όταν το κύριο πιστωτικό ίδρυμα ανήκει 

σε όμιλο και στις περιπτώσεις όπου έχει 

συσταθεί σώμα εποπτείας σύμφωνα με το 

άρθρο 116 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, η 

αρμόδια αρχή γνωστοποιεί τα 

συμπεράσματα σε όλα τα μέλη του 

σώματος εποπτείας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εφόσον το κύριο πιστωτικό ίδρυμα δεν 

αποδείξει, εντός της προθεσμίας που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, με τρόπο 

που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή, ότι οι 

λόγοι που οδήγησαν στα συμπεράσματα 

δεν αιτιολογούνται, η αρμόδια αρχή 

εκδίδει απόφαση απευθυνόμενη στο κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα με την οποία απαιτεί από 

αυτό να μην εκτελεί τις εμπορικές 

δραστηριότητες που επισημαίνονται στα 

εν λόγω συμπεράσματα. Η αρμόδια αρχή 

εκθέτει τους λόγους της απόφασής της και 

δημοσιοποιεί την απόφαση. 

Εφόσον το κύριο πιστωτικό ίδρυμα δεν 

αποδείξει, εντός της προθεσμίας που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, με τρόπο 

που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή, ότι οι 

λόγοι που οδήγησαν στα συμπεράσματα 

δεν αιτιολογούνται, η αρμόδια αρχή 

εκδίδει απόφαση απευθυνόμενη στο κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα με την οποία απαιτεί από 

αυτό να μειώσει τον κίνδυνο να 

μεταφερθούν στο κύριο πιστωτικό ίδρυμα 

εν δυνάμει απώλειες προερχόμενες από 

σχετιζόμενες με συναλλαγές 
δραστηριότητες, λαμβάνοντας μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 

2014/59/ΕΕ (BRRD) με σκοπό την 

αποκατάσταση της δυνατότητας 

εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος. 

Τα μέτρα που μπορεί να λάβει η αρμόδια 

αρχή περιλαμβάνουν ενισχυμένη 

εποπτεία, υψηλότερες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις και διαχωρισμό των σχετικών 

συναλλακτικών δραστηριοτήτων έναντι 

του κύριου πιστωτικού ιδρύματος.  Η 

αρμόδια αρχή εκθέτει τους λόγους της 

απόφασής της και δημοσιοποιεί την 
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απόφαση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρέμβαση της αρχής επικεντρώνεται στο να καταστήσει το ίδρυμα δυνάμενο να 

εκκαθαρισθεί. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, μπορούν να ληφθούν διάφορα μέτρα, μεταξύ 

άλλων ενισχυμένη εποπτεία, αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και διαχωρισμός. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η αρμόδια αρχή μπορεί, ειδικότερα, να 

επιτρέπει στο κύριο πιστωτικό ίδρυμα να 

διενεργεί εκείνες τις δραστηριότητες 

ειδικής διαπραγμάτευσης που δεν 

συνιστούν απειλή για τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα του 

κύριου πιστωτικού ιδρύματος ή του 

συνόλου ή οιουδήποτε μέρους του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος της 

Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης που θα συνεχίσουν να διενεργούνται στο κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να συνάδουν με τους σκοπούς της προτεινόμενης νομοθεσίας. Οι 

δραστηριότητες αυτές δεν θα πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία τράπεζας που είναι υπερβολικά 

μεγάλη για να αφεθεί να πτωχεύσει ή υπερβολικά διασυνδεδεμένη για να αφεθεί να πτωχεύσει ή 

να περιλαμβάνουν διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει 

στο κύριο πιστωτικό ίδρυμα να διενεργεί εκείνες τις δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης 

που δεν συνιστούν απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του πιστωτικού ιδρύματος ή 

της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3a. Εάν η αρμόδια αρχή λάβει απόφαση 

όπως εμφαίνεται στην παρούσα 

παράγραφο, το κύριο πιστωτικό όργανο 

προς το οποίο απευθύνεται η απόφαση 

αυτή δημοσιοποιεί τις συναλλακτικές του 

δραστηριότητες σε χωριστό ισολογισμό, 

ακόμη κι αν η απόφαση δεν απαιτεί 

νομικό διαχωρισμό των εν λόγω 

δραστηριοτήτων. Η δημοσιοποίηση στον 

χωριστό ισολογισμό γνωστοποιεί το 

μέγεθος, τον κίνδυνο, την χρηματοδότηση 

και το περιεχόμενο των σχετικών 

συναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι συναλλακτικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι διαφανείς ακόμη κι όταν δεν λαμβάνεται 

απόφαση για διαχωρισμό. Οι τράπεζες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό συναλλακτικών δραστηριοτήτων. Ακόμη κι αν αυτές δεν 

υπόκεινται σε διαχωρισμό, το να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης του μεγέθους των 

συναλλακτικών δραστηριοτήτων και της επικινδυνότητας αυτών είναι χρήσιμο στους επενδυτές 

και στο ευρύ κοινό. Συνεπώς, οι συναλλακτικές δραστηριότητες θα πρέπει να δημοσιοποιούνται 

σε χωριστό ισολογισμό που θα περιλαμβάνει κι άλλες πληροφορίες οι οποίες αυξάνουν τη 

διαφάνεια της συναλλακτικής δραστηριότητας. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να διευκρινίσει ποιο είδος τιτλοποίησης 

δεν θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα του 

κύριου πιστωτικού ιδρύματος ή του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος της 

Ένωσης ως συνόλου σε σχέση με κάθε μία 

από τις ακόλουθες πτυχές: 

β) να διευκρινίσει ποιο είδος τιτλοποίησης 

δεν θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη 

δυνατότητα εκκαθάρισης του κύριου 

πιστωτικού ιδρύματος ή του συνόλου ή 

οιουδήποτε μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 

Ένωσης σε σχέση με κάθε μία από τις 

ακόλουθες πτυχές: 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν αξιολογούνται οι απειλές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η προσοχή 

επικεντρώνεται όχι μόνον στην ΕΕ ως σύνολο, αλλά και σε μέρη της ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ένα κύριο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο 

έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 10 

παράγραφος 3 μπορεί να ασκεί εμπορικές 

δραστηριότητες στο βαθμό που ο σκοπός 

περιορίζεται μόνο στη συνετή διαχείριση 

του κεφαλαίου, της ρευστότητας και της 

χρηματοδότησής του. 

Με την επιφύλαξη της απόφασης της 

αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο 

άρθρο 10 παράγραφος 3, ένα κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να ασκεί 

εμπορικές δραστηριότητες στο βαθμό που 

ο σκοπός περιορίζεται μόνο στη συνετή 

διαχείριση του κεφαλαίου, της 

ρευστότητας και της χρηματοδότησής του. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη αλλαγή στην αρχή της πρότασης αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει ότι η 

απόφαση διαχωρισμού θα προσδιορίζει όλες τις δραστηριότητες που μπορεί να συνεχίσει να 

ασκεί το κύριο πιστωτικό ίδρυμα. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στο πλαίσιο της συνετής διαχείρισης του 

κεφαλαίου της, της ρευστότητας και της 

χρηματοδότησής του, το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο 

παράγωγα επιτοκίων, παράγωγα 

συναλλάγματος και πιστωτικά παράγωγα 

Στο πλαίσιο της συνετής διαχείρισης του 

κεφαλαίου του, της ρευστότητας και της 

χρηματοδότησής του, το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο 

παράγωγα επιτοκίων, παράγωγα 

συναλλάγματος και πιστωτικά παράγωγα 
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επιλέξιμα για συμψηφισμό από κεντρικό 

αντισυμβαλλόμενο για την αντιστάθμιση 

του συνολικού κινδύνου ισολογισμού του. 

Το κύριο πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να 

αποδεικνύει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές 

ότι η δραστηριότητα αντιστάθμισης είναι 

σχεδιασμένη ώστε να μειώσει, και 

αποδεδειγμένα μειώνει ή μετριάζει 

σημαντικά συγκεκριμένους, 

αναγνωρίσιμους κινδύνους για ατομικές ή 

συγκεντρωτικές θέσεις του κύριου 

πιστωτικού ιδρύματος. 

επιλέξιμα για συμψηφισμό από κεντρικό 

αντισυμβαλλόμενο για την αντιστάθμιση 

του συνολικού κινδύνου ισολογισμού του, 

εκτός εάν οι εν λόγω αντισταθμίσεις 

κινδύνου μπορούν να πραγματοποιηθούν 

μόνο μέσω εξωχρηματιστηριακών 

παραγώγων, περίπτωση κατά την οποία 

μπορούν να χρησιμοποιούνται τέτοια 

παράγωγα για να εξασφαλίζεται ότι ο 

ισολογισμός του κύριου πιστωτικού 

ιδρύματος διαθέτει τη βέλτιστη δυνατή 

αντιστάθμιση κινδύνου. Το κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να αποδεικνύει 

στις αρμόδιες εποπτικές αρχές ότι η 

δραστηριότητα αντιστάθμισης είναι 

σχεδιασμένη ώστε να μειώσει, και 

αποδεδειγμένα μειώνει ή μετριάζει 

σημαντικά συγκεκριμένους, 

αναγνωρίσιμους κινδύνους για ατομικές ή 

συγκεντρωτικές θέσεις του κύριου 

πιστωτικού ιδρύματος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι κατάλληλες αντισταθμίσεις κινδύνων μέσω 

κεντρικά εκκαθαριζόμενων παραγώγων, τα οποία, συχνά, είναι σε κάποιον βαθμό 

τυποποιημένα και ενδέχεται να προσφέρουν λιγότερο αποτελεσματική αντιστάθμιση κινδύνου 

από ό,τι τα παράγωγα που είναι προσαρμοσμένα ώστε να ταιριάζουν στη θέση της οποίας ο 

κίνδυνος αντισταθμίζεται. Η διαχείριση κινδύνου του κύριου πιστωτικού ιδρύματος θα είναι 

λιγότερο αποτελεσματική και το επίπεδο κινδύνου ενδέχεται να αυξηθεί αν μπορούν να 

χρησιμοποιούνται μόνο κεντρικά εκκαθαριζόμενα παράγωγα. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ένα κύριο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο 

έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης 

που αναφέρεται στο άρθρο 10 

παράγραφος 3 μπορεί να πωλεί παράγωγα 

επιτοκίων, παράγωγα συναλλάγματος, 

Με την επιφύλαξη της απόφασης της 

αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο 

άρθρο 10 παράγραφος 3, ένα κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα μπορεί επίσης να πωλεί 

παράγωγα επιτοκίων, παράγωγα 
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πιστωτικά παράγωγα, παράγωγα 

δικαιωμάτων έκδοσης και παράγωγα επί 

βασικών προϊόντων επιλέξιμα για 

συμψηφισμό από κεντρικό 

αντισυμβαλλόμενο και δικαιώματα 

έκδοσης στους μη χρηματοπιστωτικούς 

πελάτες του, σε χρηματοπιστωτικές 

οντότητες που αναφέρεται στη δεύτερη και 

τρίτη περίπτωση του σημείου 19) του 

άρθρου 5, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

και σε ιδρύματα που προσφέρουν 

υπηρεσίες επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών παροχών, όταν 

πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

συναλλάγματος, πιστωτικά παράγωγα, 

παράγωγα δικαιωμάτων έκδοσης και 

παράγωγα επί βασικών προϊόντων 

επιλέξιμα για συμψηφισμό από κεντρικό 

αντισυμβαλλόμενο και δικαιώματα 

έκδοσης στους μη χρηματοπιστωτικούς 

πελάτες του, σε χρηματοπιστωτικές 

οντότητες που αναφέρεται στη δεύτερη και 

τρίτη περίπτωση του σημείου 19) του 

άρθρου 5, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

και σε ιδρύματα που προσφέρουν 

υπηρεσίες επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών παροχών και να 

πραγματοποιεί αντισταθμιστικές 

συναλλαγές για τον περιορισμό του 

κινδύνου στις πωλήσεις αυτές, όταν 

πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Η πλειοψηφία των μελών του 

διοικητικού οργάνου του κύριου 

πιστωτικού ιδρύματος και της οντότητας 

συναλλαγών αντίστοιχα πρέπει να 

αποτελείται από άτομα τα οποία δεν είναι 

μέλη του διοικητικού οργάνου της άλλης 

οικονομικής οντότητας. Κανένα μέλος του 

διοικητικού οργάνου μιας από τις δύο 

οντότητες δεν ασκεί εκτελεστικά 

καθήκοντα και στις δύο οντότητες με 

εξαίρεση τον υπεύθυνο για τη διαχείριση 

των κινδύνων της μητρικής επιχείρησης. 

8. Η πλειοψηφία των μελών του 

διοικητικού οργάνου του κύριου 

πιστωτικού ιδρύματος και της οντότητας 

συναλλαγών αντίστοιχα πρέπει να 

αποτελείται από άτομα τα οποία δεν είναι 

μέλη του διοικητικού οργάνου της άλλης 

οικονομικής οντότητας. Κανένα μέλος του 

διοικητικού οργάνου μιας από τις δύο 

οντότητες δεν ασκεί εκτελεστικά 

καθήκοντα και στις δύο οντότητες με 

εξαίρεση τους υπεύθυνους για τη 

διαχείριση των κινδύνων, για τον 

εσωτερικό έλεγχο και για τη συμμόρφωση 
της μητρικής επιχείρησης. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι λειτουργίες συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου βρίσκονται συνήθως υπό κεντρική 

διαχείριση στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους, για τους ίδιους λόγους όπως και για τη 

διαχείριση κινδύνων. Είναι λογικό οι υπεύθυνοι των λειτουργιών αυτών να χρησιμοποιούνται 

σε ολόκληρη την οργανωτική δομή, στον ίδιο βαθμό που αυτό συμβαίνει με τους υπεύθυνους 

διαχείρισης κινδύνων. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν έχουν επιβληθεί μέτρα σύμφωνα 

με το παρόν κεφάλαιο το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα δεν αναλαμβάνει ανοίγματα εντός 

του ομίλου που να υπερβαίνουν το 25 % 

του επιλέξιμου κεφαλαίου του κύριου 

πιστωτικού ιδρύματος σε μια οντότητα που 

δεν ανήκει στην ίδια ομάδα με το κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα. Το όριο για τα 

ανοίγματα εντός του ομίλου εφαρμόζεται 

σε υποενοποιημένη βάση και αφού ληφθεί 

υπόψη η επίδραση των ενεργειών 

μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου και 

οι εξαιρέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 399 

έως 403 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013 και το άρθρο 16 του 

παρόντος κανονισμού. 

2. Όταν έχουν επιβληθεί μέτρα σύμφωνα 

με το παρόν κεφάλαιο το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα δεν αναλαμβάνει ανοίγματα εντός 

του ομίλου που να υπερβαίνουν το 25 % 

του επιλέξιμου κεφαλαίου του κύριου 

πιστωτικού ιδρύματος σε μια οντότητα που 

δεν ανήκει στην ίδια ομάδα με το κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα. Το όριο για τα 

ανοίγματα εντός του ομίλου εφαρμόζεται 

σε υποενοποιημένη βάση και αφού ληφθεί 

υπόψη η επίδραση των ενεργειών 

μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου και 

οι εξαιρέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 399 

έως 403 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται η διαγραφή του άρθρου 16, βλέπε κατωτέρω. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) μεγάλο άνοιγμα που υπερβαίνει το (α) μεγάλο άνοιγμα που υπερβαίνει το 
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25 % του επιλέξιμου κεφαλαίου του 

κύριου πιστωτικού ιδρύματος σε μια 

οντότητα. Το εν λόγω όριο ανοίγματος 

εφαρμόζεται σε ατομική και σε 

ενοποιημένη βάση, και αφού ληφθεί 

υπόψη η επίδραση των ενεργειών 

μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου, και 

οι εξαιρέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 399 

έως 403 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013 και το άρθρο 16 του 

παρόντος κανονισμού· 

25 % του επιλέξιμου κεφαλαίου του 

κύριου πιστωτικού ιδρύματος σε μια 

οντότητα. Το εν λόγω όριο ανοίγματος 

εφαρμόζεται σε ατομική και σε 

ενοποιημένη βάση, και αφού ληφθεί 

υπόψη η επίδραση των ενεργειών 

μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου, και 

οι εξαιρέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 399 

έως 403 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013· 

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) μεγάλα ανοίγματα που συνολικά 

υπερβαίνουν το 200 % του επιλέξιμου 

κεφαλαίου του κύριου πιστωτικού 

ιδρύματος σε χρηματοπιστωτικές 

οντότητες. Το εν λόγω όριο ανοίγματος 

εφαρμόζεται σε ατομική και σε 

ενοποιημένη βάση, και αφού ληφθεί 

υπόψη η επίδραση των ενεργειών 

μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου και 

οι εξαιρέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 399 

έως 403 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013 και το άρθρο 16 του 

παρόντος κανονισμού. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο ο συνολικός επιτρεπόμενος όγκος μεγάλων 

ανοιγμάτων πρέπει να είναι πιο περιορισμένος για ένα κύριο πιστωτικό ίδρυμα που έχει 

διαχωριστεί, από ό,τι για ένα κύριο πιστωτικό ίδρυμα που δεν έχει διαχωριστεί διότι οι 

συναλλακτικές δραστηριότητες είναι πιο περιορισμένες, ιδίως όσον αφορά ανοίγματα εκτός του 

ομίλου. Συνεπώς, το μέρος του άρθρου που προτείνει τα ανωτέρω διαγράφεται. 
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Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 35, ώστε να προσαρμόζει το 

επίπεδο του ορίου των συγκεντρωτικών 

μεγάλων ανοιγμάτων εκτός του ομίλου 

όπως ορίζεται στο στοιχείο β) της 

παραγράφου 1, σύμφωνα με το βαθμό 

στον οποίο έχει αναγνωριστεί ο 

μετριασμός του πιστωτικού κινδύνου. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στις συνθήκες αυτές δεν είναι αναγκαίες ούτε οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 16 διαγράφεται 

Τεχνικές μετριασμού του πιστωτικού 

κινδύνου 

 

Επιπλέον των διατάξεων των άρθρων 399 

έως 403 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013, όταν έχουν επιβληθεί 

μέτρα σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο 

του παρόντος κανονισμού, οι περιορισμοί 

όσον αφορά την αναγνώριση των 

τεχνικών μετριασμού του πιστωτικού 

κινδύνου εφαρμόζονται για τον 

υπολογισμό του ύψους των ανοιγμάτων 

για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με 

τα όρια για τα μεγάλα ανοίγματα, όπως 

αναφέρεται στα άρθρα 14 και 15 του 
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παρόντος κανονισμού. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 35 για να προσδιορίζει σε ποιο 

βαθμό οι τεχνικές μετριασμού του 

πιστωτικού κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων των τύπων και 

των περιορισμών της επιλέξιμης 

πιστωτικής προστασίας αναγνωρίζονται 

για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, με 

σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι τεχνικές 

μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου δεν 

αποτυγχάνουν όταν υλοποιούνται οι 

κίνδυνοι ώστε να μπορέσει να υπάρξει 

αποτελεσματική αποκατάσταση της 

πιστωτικής προστασίας. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο ο μετριασμός του πιστωτικού κινδύνου θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται σε μικρότερο βαθμό για μια διαχωρισμένη οντότητα από ό,τι για άλλα ιδρύματα, 

στο πλαίσιο των κανόνων για τα μεγάλα ανοίγματα. Κατά συνέπεια, προτείνεται η διαγραφή του 

άρθρου αυτού. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όταν μια αρμόδια αρχή έχει λάβει 

απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 10 

παράγραφος 3 ότι ένα κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα δεν μπορεί να ασκεί ορισμένες 

εμπορικές δραστηριότητες, το κύριο 

πιστωτικό ίδρυμα ή, κατά περίπτωση, η 

οικεία μητρική εταιρεία της ΕΕ υποβάλλει 

σχέδιο διαχωρισμού στην αρμόδια αρχή 

εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της 

απόφασης που αναφέρεται στο δεύτερο 

εδάφιο του άρθρου 10 παράγραφος 3. 

Όταν μια αρμόδια αρχή έχει λάβει 

απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 10 

παράγραφος 3 ότι ένα κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα δεν μπορεί να ασκεί ορισμένες 

εμπορικές δραστηριότητες και έχει 

απαιτηθεί ρητά από το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα να διαχωρίσει τις δραστηριότητες 

αυτές, το κύριο πιστωτικό ίδρυμα ή, κατά 

περίπτωση, η οικεία μητρική εταιρεία της 

ΕΕ υποβάλλει σχέδιο διαχωρισμού στην 

αρμόδια αρχή εντός 6 μηνών από την 

ημερομηνία της απόφασης που αναφέρεται 

στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10 
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παράγραφος 3. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη αλλαγή εισάγεται για λόγους συνεκτικότητας με τις αλλαγές που προτείνονται 

στο άρθρο 10. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την διενέργεια της αξιολόγησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και 

όταν απαιτεί από το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα να μην ασκεί ορισμένες 

δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 10, 

η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη όλες τις 

εν εξελίξει ή προϋπάρχουσες αξιολογήσεις 

της δυνατότητας εκκαθάρισης που έχουν 

διεξαχθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή 

εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, και 

13 στοιχείο α) της οδηγίας [BRRD]. 

2. Κατά την διενέργεια της αξιολόγησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και 

όταν απαιτεί από το κύριο πιστωτικό 

ίδρυμα να μην ασκεί ορισμένες 

δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 10, 

η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη όλες τις 

εν εξελίξει ή προϋπάρχουσες αξιολογήσεις 

της δυνατότητας εκκαθάρισης που έχουν 

διεξαχθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή 

εξυγίανσης, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 

16 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ [BRRD]. 

 Εάν η αρμόδια αρχή εξυγίανσης 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 

υπάρχουν ουσιαστικά εμπόδια στη 

δυνατότητα εκκαθάρισης, αυτό δεν 

θεωρείται από μόνο του αρκετό για να 

αποδειχθεί ότι τα συμπεράσματα στα 

οποία αναφέρεται το άρθρο 10 

παράγραφος 3 δεν αιτιολογούνται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αρμόδια αρχή συνεργάζεται με την 

αρμόδια αρχή εξυγίανσης και ανταλλάσσει 

χρήσιμες πληροφορίες που θεωρούνται 

απαραίτητες για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της. 

3. Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με την 

αρμόδια αρχή εξυγίανσης και ανταλλάσσει 

χρήσιμες πληροφορίες που θεωρούνται 

απαραίτητες για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, περιλαμβανομένου του 

καταλόγου των ιδρυμάτων που εμπίπτουν 

στο πεδίο του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα 

μέτρα που επιβάλλονται βάσει του 

παρόντος κεφαλαίου είναι συνεπή με τα 

μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει του 

άρθρου 13 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1024/2013, του άρθρου 8 

παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

[ΕΜΕ], του άρθρου 13 και 13 στοιχείο α), 

των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 

[BRRD] και του άρθρου 104 της οδηγίας 

2013/36/ΕΕ. 

4. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα 

μέτρα που επιβάλλονται βάσει του 

παρόντος κεφαλαίου είναι συμβατά με τα 

μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει του 

άρθρου 13 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1024/2013, του άρθρου 8 

παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

806/2014 [ΕΜΕ], των άρθρων 13 και 13 

στοιχείο α), των άρθρων 14 και 15 της 

οδηγίας 2014/59/ΕΕ [BRRD] και του 

άρθρου 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 [...] διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τον σκοπό του άρθρου 3 στοιχείο β) 

περίπτωση ii), ο υπολογισμός των 

κατώτατων ορίων βασίζεται στη 

ενοποιημένους λογαριασμούς της μητρικής 

εταιρείας της ΕΕ. 

1. Για τον σκοπό του άρθρου 3 στοιχείο β) 

περίπτωση ii) και του άρθρου 9, ο 

υπολογισμός των κατώτατων ορίων 

βασίζεται στη ενοποιημένους 

λογαριασμούς της μητρικής εταιρείας της 

ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τον σκοπό του άρθρου 3 στοιχείο β) 

περίπτωση iii), ο υπολογισμός των 

κατώτατων ορίων βασίζεται στις 

δραστηριότητες που ασκούνται στην 

Ένωση. 

2. Για τον σκοπό του άρθρου 3 στοιχείο β) 

περίπτωση iii) και του άρθρου 9, ο 

υπολογισμός των κατώτατων ορίων 

βασίζεται στις δραστηριότητες που 

ασκούνται στην Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3a. Για τον σκοπό του άρθρου 3 

παράγραφος 1 στοιχείο β), ο υπολογισμός 

των κατώτατων ορίων για οντότητες που 

πραγματοποίησαν συγκέντρωση στη 

διάρκεια του προηγούμενου έτους 
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βασίζεται, για τα δύο έτη που 

προηγήθηκαν της συγκέντωσης, στο 

γενικό σύνολο των λογαριασμών των 

οντοτήτων που συγχωνεύθηκαν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έως τις [Η ΥΕ να συμπληρώσει τη 

σωστή ημερομηνία 12 μήνες από τη 

δημοσίευση του παρόντος κανονισμού], η 
αρμόδια αρχή προσδιορίζει τα πιστωτικά 

ιδρύματα και τους ομίλους που υπόκεινται 

στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το 

άρθρο 3 και τους γνωστοποιεί αμέσως 

στην ΕΑΤ. 

Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει σε ετήσια 

βάση τα πιστωτικά ιδρύματα και τους 

ομίλους που υπόκεινται στον παρόντα 

κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 3 και 

τους γνωστοποιεί αμέσως στην ΕΑΤ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Υπολογισμός των εμπορικών 

δραστηριοτήτων 

Υπολογισμός των σχετιζόμενων με 

συναλλαγές ανοιγμάτων κινδύνου και του 

χρέους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

διάσωση με ίδια μέσα (bail-in) 

Or. en 
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Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τους σκοπούς του άρθρου 3, οι 

εμπορικές δραστηριότητες υπολογίζονται 

ως εξής, σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

λογιστικό καθεστώς. 

Για τους σκοπούς του άρθρου 3, τα 

σχετιζόμενα με συναλλαγές ανοίγματα 

κινδύνου υπολογίζονται ως εξής, σύμφωνα 

με το εφαρμοστέο κανονιστικό καθεστώς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα μέτρα που προτείνονται χρησιμοποιούν σαφώς διατυπωμένους και γνωστούς κανονιστικούς 

ορισμούς και προέρχονται από τα μέτρα προληπτικής εποπτείας που αναπτύχθηκαν μέσω της 

ΟΚΑ IV. Επικεντρώνονται στον βαθμό στον οποίο ο κίνδυνος αγοράς και οι κίνδυνοι που 

σχετίζονται με τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου από παράγωγα εκθέτουν μια τράπεζα σε 

κινδύνους, και τον συγκρίνουν με τις υποχρεώσεις που είναι επιλέξιμες για να συμπεριληφθούν 

στις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (αν και τα αποθέματα 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διασώσεις με ίδια μέσα και, συνεπώς, για 

απορρόφηση των απωλειών για μια τράπεζα που πτωχεύει είναι μεγαλύτερα από αυτό). 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εμπορικές δραστηριότητες = (TSA + 

TSL + DA + DL)/2, όπου: 
Σχετιζόμενα με συναλλαγές ανοίγματα 

κινδύνου = RM + RD + RCVA, όπου: 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) Τα στοιχεία ενεργητικού κινητών (α) Ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για τον 
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αξιών για εμπορική εκμετάλλευση (TSA) 

είναι στοιχεία του ενεργητικού που 

αποτελούν μέρος χαρτοφυλακίου που 

είναι αντικείμενο διαχείρισης ως σύνολο 

και για τα οποία υπάρχουν πρόσφατα 

χαρακτηριστικά βραχυπρόθεσμης 

αποκόμισης κερδών, με εξαίρεση τα 

στοιχεία ενεργητικού παραγώγων· 

κίνδυνο αγοράς (RM) είναι το συνολικό 

ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο, 

υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 92 

παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπου οι 

απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων 

πολλλαπλασιάζονται επί παράγοντα 12,5 

για τον καθορισμό του ποσού ανοίγματος 

σε κίνδυνο· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το πρώτο μέτρο αφορά την έκθεση σε κίνδυνο αγοράς σε εμπορικές δραστηριότητες, που 

λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς κινδύνους αγοράς (επιτόκια, συνάλλαγμα, κίνδυνο 

μετοχών και κίνδυνο βασικού εμπορεύματος) με τον βέλτιστο τρόπο που έχει μπορέσει να βρει η 

κανονιστική κοινότητα μετά από 20 έτη ανάπτυξης του πλαισίου του κινδύνου αγοράς στην 

Επιτροπή της Βασιλείας. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) Τα στοιχεία παθητικού κινητών αξιών 

για εμπορική εκμετάλλευση (TSL) είναι 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με την 

πρόθεση της επαναγοράς στο εγγύς 

μέλλον, μέρος χαρτοφυλακίου που είναι 

αντικείμενο διαχείρισης ως σύνολο και 

για τα οποία υπάρχουν τεκμηριωμένες 

ενδείξεις πρόσφατων χαρακτηριστικών 

βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών, με 

εξαίρεση τα στοιχεία παθητικού 

παραγώγων· 

(β) Ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για 

κίνδυνο αντισυμβαλλομένου σε παράγωγα 

(RD) είναι το συνολικό ποσό ανοίγματος 

σε κίνδυνο για τον κίνδυνο 

αντισυμβαλλομένου σε παράγωγα στο 

τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, υπολογιζόμενο 

σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος ΙΙ, του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και το 

συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για 

τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου στο 

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, 

υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 92 

παράγραφος 3 στοιχείο στ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Το δεύτερο υπολογίζει τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα ανοίγματα σε 

αντισυμβαλλόμενους σε παράγωγα, όπως αυτά αποτιμώνται στο πλαίσιο προληπτικής 

εποπτείας. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) Τα στοιχεία ενεργητικού παραγώγων 

(DA) είναι παράγωγα με θετικές τιμές 

αντικατάστασης που δεν ταυτοποιούνται 

ως παράγωγα αντιστάθμισης ή 

ενσωματωμένα παράγωγα· 

(γ) Ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για 

προσαρμογές πιστωτικής αποτίμησης 

(RCVA) είναι το συνολικό ποσό 

ανοίγματος σε κίνδυνο για προσαρμογές 

πιστωτικής αποτίμησης για παράγωγα, 

υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 92 

παράγραφος 3 στοιχείαο δ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπου οι 

απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων 

πολλλαπλασιάζονται επί παράγοντα 12,5 

για τον καθορισμό του ποσού ανοίγματος 

σε κίνδυνο· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το τρίτο αφορά τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη χειροτέρευση του πιστωτικού κινδύνου στα 

παράγωγα, που δεν υπολογιζόταν καθόλου στις κεφαλαιακές απαιτήσεις πριν από την πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση αλλά αναγνωρίστηκε και προστέθηκε ως νέο μέρος των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων στην ΟΚΑ IV. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) Τα στοιχεία παθητικού παραγώγων 

(DL) είναι παράγωγα με αρνητικές τιμές 

αντικατάστασης που δεν ταυτοποιούνται 

διαγράφεται 
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ως μέσα αντιστάθμισης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού των ασφαλιστικών και 

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς και 

σε άλλων μη χρηματοπιστωτικών 

επιχειρήσεων δεν περιλαμβάνονται στον 

υπολογισμό των εμπορικών 

δραστηριοτήτων. 

2. Τα στοιχεία του ενεργητικού των 

ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 

επιχειρήσεων καθώς και σε άλλων μη 

χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων δεν 

περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των 

σχετιζόμενων με συναλλαγές ανοιγμάτων 

κινδύνου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η ΕΑΤ υποβάλλει σχέδια εκτελεστικών 

τεχνικών προτύπων προκειμένου να 

καθορίσει τη μέθοδο υπολογισμού των 

εμπορικών δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των 

εφαρμοστέων λογιστικών καθεστώτων. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά προσδιορίζονται επαρκώς στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας, 

δεν υπάρχει ανάγκη για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε σχέση με τα εν λόγω μέτρα. 
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Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η ΕΑΤ υποβάλλει σχέδια εκτελεστικών 

τεχνικών προτύπων προκειμένου να 

καθορίσει τη μέθοδο υπολογισμού των 

εμπορικών δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των 

εφαρμοστέων λογιστικών καθεστώτων. 

Για τους σκοπούς του άρθρου 3, το 

συνολικό ποσό του χρέους που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για διάσωση με ίδια μέσα 

(bail-in) υπολογίζεται ως το άθροισμα 

των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

575/2013, και των λοιπών υποχρεώσεων 

που έχουν χαρακτηριστεί επιλέξιμες για 

την ελάχιστη απαίτηση για επιλέξιμες 

υποχρεώσεις, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 45 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 

(BRRD). 

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 

εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 

Επιτροπή το αργότερο έως την [Η ΥΕ 

παρακαλείται να συμπληρώσει την 

ακριβή ημερομηνία 1 μήνα από την 

ημερομηνία δημοσίευσης του 

κανονισμού.] 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα 

με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1093/2010. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

τροποποιεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 35, τα 

στοιχεία των εμπορικών δραστηριοτήτων 

που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 

με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη οι 

αλλαγές στα εφαρμοστέα λογιστικά 

καθεστώτα. 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

τροποποιεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 35, τα 

στοιχεία των σχετιζόμενων με συναλλαγές 

ανοιγμάτων κινδύνου που αναφέρονται 

στα στοιχεία α) έως δ) της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου με σκοπό να 

λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στα 

εφαρμοστέα κανονιστικά καθεστώτα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) παραίτηση από κέρδη που 

αποκομίσθηκαν ή από την αποφυγή 

ζημιών λόγω της παράβασης, στην 

περίπτωση που το ύψος τους δύναται να 

προσδιοριστεί· 

(β) παραίτηση από κέρδη ή ζημίες που η 

αρμόδια αρχή εκτιμά ότι αποκομίσθηκαν 

ή αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης· 

Or. en 
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Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) ανάκληση ή αναστολή άδειας· (δ) ανάκληση άδειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ζ) επιβολή μέγιστων διοικητικών 

χρηματικών κυρώσεων που ανέρχονται 

τουλάχιστον στο τριπλάσιο του ποσού των 

κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών 

που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, 

εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να 

προσδιοριστεί· 

(ζ) επιβολή διοικητικών χρηματικών 

κυρώσεων που ανέρχονται μέχρι και στο 

διπλάσιο του ποσού του οφέλους που 

αποκομίστηκε από την παράβαση, εάν το 

όφελος αυτό μπορεί να προσδιοριστεί· 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(η) όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, 

επιβολή μέγιστων διοικητικών χρηματικών 

κυρώσεων ύψους έως 5.000.000 ευρώ ή, 

στα κράτη μέλη όπου το ευρώ δεν είναι το 

επίσημο νόμισμα, την αντίστοιχη αξία στο 

εθνικό νόμισμα κατά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού· 

(η) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, 

επιβολή διοικητικών χρηματικών 

κυρώσεων ύψους έως 5.000.000 ευρώ ή, 

στα κράτη μέλη όπου το επίσημο νόμισμα 

δεν είναι το ευρώ, της αντίστοιχης αξίας 

στο εθνικό νόμισμα κατά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(θ) όσον αφορά νομικά πρόσωπα, επιβολή 

μέγιστων διοικητικών χρηματικών 

κυρώσεων ύψους τουλάχιστον ίσου με το 

10 % του συνολικού ετήσιου κύκλου 

εργασιών του νομικού προσώπου με βάση 

τους τελευταίους διαθέσιμους 

λογαριασμούς εγκεκριμένους από το 

διοικητικό όργανο· σε περίπτωση που το 

νομικό πρόσωπο είναι μητρική 

επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής 

επιχείρησης που έχει υποχρέωση 

κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών 

λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία 

2013/34/ΕΕ, ο σχετικός συνολικός 

ετήσιος κύκλος εργασιών θα είναι ο 

συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το 

αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα 

με το σχετικό λογιστικό καθεστώς με 

βάση τους τελευταίους διαθέσιμους 

ενοποιημένους λογαριασμούς 

εγκεκριμένους από το διοικητικό όργανο 

της τελικής μητρικής επιχείρησης. 

(θ) στην περίπτωση νομικού προσώπου, 

επιβολή διοικητικών χρηματικών 

κυρώσεων ύψους μέχρι το 10% του 

συνολικού ετήσιου καθαρού κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος, 

περιλαμβανομένων των μικτών εσόδων 

που συνίστανται σε εισπρακτέους τόκους 

και εξομοιούμενα έσοδα, έσοδα από 

μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής ή 

σταθερής απόδοσης, καθώς και 

εισπρακτέες προμήθειες ή αμοιβές, 

δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά 

αναφέρονται στο άρθρο 316 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 28α 

 Κυρώσεις της ΕΚΤ 
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 Στην περίπτωση μιας παράβασης στην 

οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, η 

ΕΚΤ, ως αρμόδια αρχή, μπορεί να 

επιβάλει τις διοικητικές κυρώσεις στις 

οποίες αναφέρεται το άρθρο 18 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) η σπουδαιότητα των κερδών που 

αποκτήθηκαν ή των ζημιών που 

αποφεύχθηκαν από το πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για την παράβαση, στον βαθμό 

που μπορούν να προσδιορισθούν· 

(δ) η σπουδαιότητα των κερδών ή των 

ζημιών που η αρμόδια αρχή εκτιμά ότι 

αποκτήθηκαν ή αποφεύχθηκαν από το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 

παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να 

προσδιορισθούν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή, σε τακτική βάση, 

παρακολουθεί τις επιπτώσεις των κανόνων 

που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό 

όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στο άρθρο 1 και τη 

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της Ένωσης συνολικά, 

λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων της 

δομής της αγοράς καθώς και της 

ανάπτυξης και των δραστηριοτήτων των 

οντοτήτων που ρυθμίζονται από τον 

παρόντα κανονισμό, και διατυπώνοντας 

Η Επιτροπή, σε τακτική βάση, 

παρακολουθεί τις επιπτώσεις των κανόνων 

που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό 

όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στο άρθρο 1 και τη 

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της Ένωσης συνολικά, 

λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων της 

δομής της αγοράς καθώς και της 

ανάπτυξης και των δραστηριοτήτων των 

οντοτήτων που ρυθμίζονται από τον 

παρόντα κανονισμό, και διατυπώνοντας 
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κατάλληλες προτάσεις. Η επανεξέταση 

επικεντρώνεται ιδίως στην εφαρμογή των 

κατωτάτων ορίων που αναφέρονται στο 

άρθρο 3, στην εφαρμογή και την 

αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 6, στο πεδίο των 

δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο 

άρθρο 8, καθώς και στην καταλληλότητα 

των παραμέτρων που καθορίζονται στο 

άρθρο 9. Το αργότερο έως την 1η 

Ιανουαρίου 2020 και σε τακτική βάση στη 

συνέχεια, η Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη 

τις απόψεις των αρμόδιων αρχών, 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο έκθεση που 

συμπεριλαμβάνει τα προαναφερθέντα 

θέματα, συνοδευόμενη ενδεχομένως από 

νομοθετική πρόταση. 

κατάλληλες προτάσεις. Η επανεξέταση 

επικεντρώνεται ιδίως στην καταλληλότητα 

και την εφαρμογή των κατωτάτων ορίων 

που αναφέρονται στο άρθρο 3, στην 

εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της 

απαγόρευσης που προβλέπεται στο 

άρθρο 6, περιλαμβανομένων των 

εξαιρέσεων στην απαγόρευση που 

προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, στο 

πεδίο των δραστηριοτήτων που αναφέρεται 

στο άρθρο 8, καθώς και στην 

καταλληλότητα των παραμέτρων που 

καθορίζονται στο άρθρο 9. Το αργότερο 

έως την 1η Ιανουαρίου 2020 και σε 

τακτική βάση στη συνέχεια, η Επιτροπή, 

αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των 

αρμόδιων αρχών, υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έκθεση που συμπεριλαμβάνει 

τα προαναφερθέντα θέματα, συνοδευόμενη 

ενδεχομένως από νομοθετική πρόταση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 

παράγραφος 6, 8 παράγραφος 3, 10 

παράγραφος 5, 11 παράγραφος 3, 12 

παράγραφος 2, 15 παράγραφος 2, στο 

άρθρο 16 δεύτερο εδάφιο και στα άρθρα 

23 παράγραφος 4 και 27 παράγραφος 3 

τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον ούτε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 

Συμβούλιο προβάλουν ένσταση εντός 

προθεσμίας δύο μηνών από την 

κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 

τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 

παράγραφος 6, 8 παράγραφος 3, 10 

παράγραφος 5, 11 παράγραφος 3, 12 

παράγραφος 2, 15 παράγραφος 2, στο 

άρθρο 16 δεύτερο εδάφιο και στα άρθρα 

23 παράγραφος 4 και 27 παράγραφος 3 

τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον ούτε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 

Συμβούλιο προβάλουν ένσταση εντός 

προθεσμίας τριών μηνών από την 

κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 

τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και 
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το Συμβούλιο πληροφορήσουν την 

Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 

ένσταση. Η εν λόγω προθεσμία 

παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

το Συμβούλιο πληροφορήσουν την 

Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 

ένσταση. Η εν λόγω προθεσμία 

παρατείνεται κατά τρεις μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Or. en 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Οι επενδύσεις στην Ευρώπη είναι περιορισμένες. Το ύψος των επενδύσεων που λείπουν στην 

Ένωση μπορεί να εκτιμηθεί κάπου μεταξύ 400 και 700 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σε 

σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα. Η κατάσταση είναι σοβαρή επειδή απειλεί όχι μόνο τις 

θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη αλλά και την χρηματοοικονομική σταθερότητα.  

Η έλλειψη εκσυγχρονισμού και ανταγωνιστικότητας και η καθοδική πορεία της απασχόλησης 

απειλεί τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών και υπονομεύει την αξία των 

περιουσιακών στοιχείων. Ο συνδυασμός αυτός θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε μια 

νέα χρηματοπιστωτική κρίση, αυτή τη φορά όμως από ασθενέστερη αφετηρία, καθώς μεγάλοι 

τομείς των οικονομιών μας δεν έχουν ανακάμψει από την προηγούμενη χρηματοπιστωτική 

κρίση.  

Χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις, οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων θα οδηγηθούν σε πτώση 

και θα υπονομεύσουν την ικανότητα τραπεζών, που είναι κατά τα άλλα υγιείς, να 

ανταποκριθούν στις νέες και σημαντικά υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Όλες οι 

σύγχρονες χρηματοπιστωτικές κρίσεις χαρακτηρίστηκαν λίγο ή πολύ από την πτώση της 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων, τις περισσότερες φορές σε σχέση με λιανικές 

χρηματοδοτήσεις στην αγορά ακινήτων, σε συνδυασμό με την υποχώρηση της οικονομικής 

ανάπτυξης. Η ασθενής ανάπτυξη συνδέεται στενά με την απώλεια ανταγωνιστικότητας η 

οποία, με τη σειρά της, προκύπτει από την ανεπαρκή χρηματοδότηση νέων εμπορικών 

επενδύσεων και παραγωγικής ικανότητας.  

Αν λοιπόν οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν εμπορικές επενδύσεις, η 

λιανική χρηματοδότηση στην αγορά ακινήτων μετατρέπεται σε συστημικό κίνδυνο. Για να 

μπορέσει η Ευρώπη να μπει και πάλι σε  πορεία ανάπτυξης, ο κίνδυνος αυτός θα πρέπει να 

αποφευχθεί. Και για να γίνει αυτό πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις τράπεζες της Ευρώπης 

να προσφέρουν ρευστότητα σε ολόκληρη την Ένωση. Μια Ένωση των Κεφαλαιαγορών που 

θα λειτουργεί σωστά έχει ανάγκη από ανοικτούς διαύλους για τη χρηματοδότηση της 

ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας και από την διάθεση επενδύσεων για νέες βιομηχανίες 

και νέες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, ανεξάρτητα από τα δημοσιονομικά 

προβλήματα των κρατών μελών. Οι παραγωγικές ιδέες και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

πρέπει να μπορούν να προσελκύουν εμπορικές επενδύσεις, δηλαδή χρηματοδότηση.  

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον χρηματοπιστωτικό 

τομέα της Ευρώπης και κάθε νέο νομοθέτημα για την ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά θα 

πρέπει να επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής.  

Οι τράπεζες θα πρέπει τώρα να εκπληρώσουν νέες απαιτήσεις όσον αγορά τα διαθέσιμα 

κεφάλαια και τη δυνατότητα εκκαθάρισης, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να τους δοθεί η 

δυνατότητα να προσφέρουν κεφάλαια και χρηματοδότηση μέσω των αγορών κινητών αξιών, 

για παράδειγμα μέσω πράξεων τιτλοποίησης, και με την κατανομή των κινδύνων από την 

παραδοσιακή τραπεζική δανειοδότηση στη χρηματοδότηση από την αγορά. Αυτό σημαίνει 

ότι οι τράπεζες θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν ρευστότητα στην ενιαία αγορά για 

δανεισμό και χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω της διάθεσης υπηρεσιών ειδικής 

διαπραγμάτευσης στην αγορά κινητών αξιών. 

Οι τράπεζες γενικών εργασιών είναι συστημικά σημαντικές, εφόσον δραστηριοποιούνται 
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διασυνοριακά και είναι αρκετά μεγάλες ώστε να προσελκύουν διεθνή κεφάλαια και να 

κινητοποιούν χρηματοδοτικούς πόρους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετατρέπουν τα κεφάλαια 

σε ρευστότητα, ανεξάρτητα από την περιοχή της Ένωσης όπου ασκούν δραστηριότητα, για 

να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις οι οποίες, ταυτόχρονα, κατανέμουν τους κινδύνους για τις 

τράπεζες αυτές.  

Οι εξειδικευμένες τράπεζες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για να γίνει αυτό 

πραγματικότητα, όμως δεν επαρκούν. Η αύξηση της εξάρτησης από τις τράπεζες αυτές δεν θα 

ενισχύσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και η εξάρτηση μόνο από αυτές θα 

έθετε σε κίνδυνο τη δημιουργία σημαντικής ρευστότητας.  

Πρώτο, οι εξειδικευμένες τράπεζες εκτέθηκαν περισσότερο στους κραδασμούς του 

συστήματος και τη μείωση των αξιών των περιουσιακών στοιχείων από ό,τι οι τράπεζες 

γενικών εργασιών. Όπως σημειώνει η ΕΚΤ στην έκθεσή της «Οι τραπεζικές δομές στην ΕΕ» 

(Σεπτέμβριος 2010), μετά την αρχική κρίση, παρότι τόσο οι τράπεζες γενικών εργασιών όσο 

και οι εξειδικευμένες τράπεζες (και ιδίως οι καθαρά επενδυτικές τράπεζες) είχαν μείωση στα 

καθαρά έσοδά τους, ή ακόμη και ζημίες, μειώσεις αξιών και ανακεφαλαιοποιήσεις στη 

διάρκεια της κρίσης, τα διαφοροποιημένα τραπεζικά ιδρύματα αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικά, 

αφού οι απώλειες σε ορισμένους τομείς εξισορροπήθηκαν από εναλλακτικές πηγές εσόδων. 

Οι πιο πρόσφατες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, καθώς και αυτή που ακόμη συνεχίζεται, 

προκλήθηκαν από διάφορους παράγοντες, όπως η λιανική τραπεζική σε σχέση με την αγορά 

ακινήτων, η έλλειψη διαφοροποίησης, η εξάρτηση από τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση 

και η έκθεση σε εμπορικά ακίνητα μειούμενης αξίας. Οι τράπεζες γενικών εργασιών είχαν 

περισσότερες ευκαιρίες να κατανείμουν τους κινδύνους από ό,τι οι εξειδικευμένες τράπεζες. 

Δεν είχαν μόνο ένα πόδι, αλλά περισσότερα, πράγμα που τις έκανε πιο ανθεκτικές στις 

κρίσεις.  

Δεύτερο, το ευρωπαϊκό τραπεζικό μοντέλο έχει αναπτυχθεί στη διάρκεια εκατοντάδων ετών. 

Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, της επιχειρηματικής 

δομής της Ευρώπης που διακρίνεται από τον μεγάλο αριθμό ΜΜΕ, των δημόσιων 

συνταξιοδοτικών συστημάτων και των ρυθμιζόμενων και εποπτευόμενων τραπεζών που 

προσφέρουν ασφάλεια στους δανειοδότες και τους καταθέτες. Το τραπεζικό σύστημα των 

ΗΠΑ αναπτύχθηκε επίσης για περισσότερο από εκατό χρόνια και προσαρμόστηκε στις 

διαφορετικές συνθήκες της αμερικανικής οικονομίας. Λιγότερη στήριξη στις τράπεζες 

γενικών εργασιών δεν θα σημάνει τη γρήγορη ανάπτυξη νέων διαύλων χρηματοδότησης 

αλλά, μάλλον, την αργή διαμόρφωση νέων τραπεζικών ιδρυμάτων και μορφών δανεισμού, με 

συνέπεια τη μείωση των επενδύσεων.  

Τρίτο, η νέα χρηματοπιστωτική νομοθεσία στην ΕΕ έχει αλλάξει το περιβάλλον. Μετά την 

κρίση έχουν τεθεί σε ισχύ νέοι κανόνες και κανονισμοί, που κάνουν τις χρηματοπιστωτικές 

αγορές του 2014 πολύ διαφορετικές από εκείνες του 2009. EMIR, MIFID2, CRD4, DGS, 

BRRD, SSM, SRM και EBA. Πολλά αρκτικόλεξα, τα οποία όμως συμβολίζουν μια τελείως 

διαφορετική αρχιτεκτονική των χρηματοπιστωτικών αγορών. Κανόνες, εποπτεία και μια 

πραγματική ευθύνη για την αγορά.  

Ο δανεισμός και η χρηματοδότηση απαιτούν περισσότερα βασικά κεφαλαιακά μέσα, 

περισσότερα κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάσωση με ίδια μέσα (bail-in), 

αυστηρότερα κριτήρια και αποτελεσματικότερη εποπτεία, αλλά και συνετότερο έλεγχο των 

τραπεζών από τους επενδυτές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, για καλό ή για κακό, έχει γίνει 

δυσκολότερο να δανείζεσαι χρήματα επειδή έχει γίνει δυσκολότερο να δανείζεις χρήματα. Η 
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ύπαρξη περισσότερης ασφάλειας και σταθερότητας προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες 

μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αλλά λιγότερη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Τα νέα 

κανονιστικά μέτρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό και την πρόκληση των 

νέων συστημικών κρίσεων που θα μπορούσε να προκαλέσει η υποχρηματοδότηση.  

Η αυξημένη σταθερότητα θα πρέπει να επιτρέψει την αύξηση της χρηματοδότησης της 

ευρωπαϊκής οικονομίας, στο πλαίσιο των νέων κανόνων και της εποπτείας που έχουμε 

κερδίσει. Μια ανάπτυξη όπου αυξανόμενο μερίδιο της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης 

συμβαίνει έξω από το πλαίσιο των νέων κανόνων για τα κεφάλαια, τη δυνατότητα 

εκκαθάρισης και την εποπτεία θα σήμαινε, σαφώς, αυξημένους συστημικούς κινδύνους για 

οργανισμούς που είναι τόσο συστημικά σημαντικοί όσο και οι τράπεζες.  

Η αλληλεξάρτηση και η έκθεση σε κίνδυνο είναι τα στοιχεία που ορίζουν τους συστημικούς 

κινδύνους, και όχι το διαφοροποιημένο τραπεζικό μοντέλο ή κάποιο συγκεκριμένο μέγεθος 

τραπεζικού ιδρύματος. Τόσο το πρόσφατο τεστ αντοχής όσο και η πείρα μας από την κρίση 

συνηγορούν προς την κατεύθυνση αυτήν. Η κρίση δεν προκλήθηκε κυρίως από τις 

συναλλαγές.  

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην ολοκλήρωση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων με 

την αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου στον οποίο είμαστε ακόμη εκτεθειμένοι, παρά τη 

νέα νομοθεσία. Ο εισηγητής επιδοκιμάζει την προσέγγιση αυτή, πιστεύει όμως ότι αυτή θα 

πρέπει να βασίζεται στον κίνδυνο και να μην οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των 

συναλλαγών και των χρηματοδοτήσεων που θα λαμβάνουν χώρα έξω από τα ρυθμιζόμενα και 

εποπτευόμενα τμήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να 

εφαρμοστεί με τρόπο που θα χρησιμοποιεί τη νομοθεσία που εγκρίθηκε το τελευταίο 

διάστημα και που έχει αλλάξει το τοπίο, και θα επωφελείται από τη σταθερότητα που 

κερδήθηκε, ώστε να κάνει δυνατή τη δημιουργία ρευστότητας και τη διαμόρφωση των 

κεφαλαιαγορών που χρειαζόμαστε και που σχετίζεται με την ήδη εφαρμοζόμενη νέα 

νομοθεσία.  

Οι συστημικοί κίνδυνοι στους οποίους είμαστε εκτεθειμένοι στις τράπεζες γενικών εργασιών 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο και όχι με τον 

χαρακτηρισμό μιας επιχειρηματικής δομής ως συστημικού κινδύνου, όταν αυτό δεν αληθεύει, 

και εικάζοντας ότι οι συναλλαγές ενέχουν μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο από ό,τι ο 

δανεισμός, πράγμα που επίσης δεν αληθεύει. Θα πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ότι 

δεν θα εκτεθούμε περισσότερο σε συστημικούς κινδύνους που προέρχονται από την 

αλληλεξάρτηση των εξειδικευμένων τραπεζών, οι οποίες έχουν επίσης καίρια σημασία για το 

τραπεζικό σύστημα.  

Αν υπάρχουν συστημικοί κίνδυνοι για τις τράπεζες γενικών εργασιών οι οποίοι δεν έχουν 

ληφθεί υπόψη στην ΟΚΑ IV και την BRRD, επειδή προκύπτουν από έναν ασύμμετρο 

συνδυασμό συναλλαγών και λιανικής, δημιουργώντας κινδύνους για τους αποταμιευτές λόγω 

της πολύ μεγάλης ή πολύ παρακινδυνευμένης συναλλακτικής δραστηριότητας, τότε αυτοί οι 

κίνδυνοι πρέπει να αντιμετωπιστούν, όχι επειδή πρόκειται για συναλλαγές αλλά λόγω των 

συνδεδεμένων κινδύνων και με στόχο να αντιμετωπιστεί η απουσία δυνατότητας 

εκκαθάρισης. Πάνω από όλα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα κληθούν να πληρώσουν 

οι φορολογούμενοι.  

Είναι φυσικό να συνδέεται ο νόμος αυτός με την BRRD, ώστε να υπάρχει συνοχή με την 

προηγούμενη νομοθεσία και να μην προκληθούν αλληλεπικαλύψεις ή περιπλοκές.  

Η ευθύνη των αρμοδίων αρχών, όπως προβλέπει η BRRD, να αξιολογούν και να 
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αποφασίζουν όσον αφορά τη δυνατότητα εκκαθάρισης, συνδέεται φυσικά με μια απόφαση 

για τον διαχωρισμό των συναλλακτικών δραστηριοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο τα κεφάλαια 

των αποταμιευτών. Ο διαχωρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο, όπως και η αύξηση του 

κεφαλαίου ή ο περιορισμός των δραστηριοτήτων κινδύνου, ανάλογα με το τι προβλέπει η 

BRRD.  

Συνδέοντας τα κριτήρια κινδύνου με τη δυνατότητα εκκαθάρισης μιας τράπεζας, είναι φυσικό 

να αναλύουμε τον κίνδυνο σε σύγκριση με τα κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για διάσωση με ίδια μέσα (bail-in), εστιάζοντας έτσι στους κινδύνους του bail-in και τον 

σεβασμό του θεμελιώδους κανόνα της BRRD ότι ούτε τα κράτη ούτε οι φορολογούμενοι θα 

πρέπει να διασώζουν τους μετόχους ή τους επενδυτές. Το επίπεδο των κεφαλαίων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάσωση με ίδια μέσα αποτελεί καίρια παράμετρο για την 

αξιολόγηση των κινδύνων από συναλλαγές. Η  δυνατότητα εκκαθάρισης πρέπει να αποτελεί 

ουσιώδες στοιχείο για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και για το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, με 

καίρια σημασία για αξιολογήσεις όσον αφορά διαχωρισμούς, αυξήσεις κεφαλαίου ή 

περιορισμό της έκθεσης σε κινδύνους.  

Ο εισηγητής θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει ότι, για να προστατευθεί το κύρος και η 

αξιοπιστία της BRRD, αλλά και για να διατηρηθεί η απαίτηση κανένας μέτοχος ή επενδυτής 

να μη σκέφτεται ότι κάποιος άλλος θα διασώσει την τράπεζα, οι τράπεζες γενικών εργασιών 

προσφέρουν τις πιο αξιόπιστες προοπτικές στο πεδίο αυτό. Οι τράπεζες που εξαρτώνται μόνο 

από τα κεφάλαια των καταθετών πρέπει να διασώζονται από τους καταθέτες πολύ νωρίτερα 

από ό,τι οι τράπεζες γενικών εργασιών, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει έναν 

συστημικό κίνδυνο ή ένα πολιτικό πρόβλημα που θα εμπόδιζε της επιδιωκόμενη διάσωση.  

Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι τίποτα δεν δείχνει πως οι συναλλαγές είναι πιο επικίνδυνες 

από τις δανειοδοτήσεις· μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Οι συναλλαγές είναι ένας τρόπος για 

να διατηρείται η ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων και για να μετατρέπεται το 

κεφάλαιο σε δανεισμό και να κατανέμονται οι κίνδυνοι του δανεισμού. Οι συναλλαγές σε 

καλυμμένα ομόλογα ή δικαιώματα προαίρεσης σε διαφανείς αγορές είναι συχνά πιο ασφαλείς 

από ό,τι ο δανεισμός σε εμπορικά κέντρα και κτίρια γραφείων. Οι συναλλαγές μπορεί να 

είναι ένας αναγκαίος τρόπος κατανομής και περιορισμού των κινδύνων, πράγμα που σημαίνει 

ότι οι κίνδυνοι για τις καταθέσεις και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μειώνεται.  

Με μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο, που θα εξετάζει τους συστημικούς κινδύνους 

αντί για τις δομές ή τις δραστηριότητες, είτε αυτές σχετίζονται με δανεισμό είτε με 

συναλλαγές, μπορούμε να επιτύχουμε ένα σταθερότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να 

θέσουμε τα θεμέλια για μια δυναμική Ένωση των Κεφαλαιαγορών που θα προσφέρει στην 

Ευρώπη τη ρευστότητα που χρειάζεται για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, οι οποίες 

αποτελούν άλλη μία προϋπόθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτή η 

σταθερότητα είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να 

ξαναγίνει μια αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική περιφέρεια του κόσμου, με θέσεις 

απασχόλησης και ευημερία.  


