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Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων ***I
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά 
με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά 
την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και 
την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (COM(2018)0094 
– C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0094),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 53 και 114 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C8-0113/2018),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της 
προτεινόμενης νομικής βάσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
11ης Ιουλίου 20181,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του 
εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη 
θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A8-0390/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν 
ψήφισμα·

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

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 
18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη 
δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ 
και 2014/59/ΕΕ

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 
Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/2162.)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση για την αλλαγή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 όσον αφορά 

τις απαιτήσεις κάλυψης της ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα

Οι απαιτήσεις για ειδικό απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για καλυμμένα ομόλογα, που 

προβλέπεται στο άρθρο 16 της πρότασης [οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία 

καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 

2014/59/ΕΕ], ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλληλεπικάλυψη με τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 για τα πιστωτικά ιδρύματα, 

τα οποία πρέπει να διατηρούν γενικό απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η αλληλεπικάλυψη και να διασφαλιστεί, ταυτόχρονα, 

ότι ένα ειδικό απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζεται 

επίσης και κατά την περίοδο που καλύπτεται από τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR), η 

Επιτροπή είναι διατεθειμένη να τροποποιήσει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 

2015/61 ώστε να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των καλυμμένων ομολόγων. Η 

τροποποίηση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί εγκαίρως, ώστε να μπορεί να αρχίσει να ισχύει πριν 

από την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων 

και την εποπτεία καλυμμένων ομολόγων.


