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Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις
επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των µισθολογικών πολιτικών
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τον Ιούνιο του 2006 θεσπίσθηκε ένα νέο πλαίσιο για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, βασισµένο
στο αναθεωρηµένο διεθνές ρυθµιστικό πλαίσιο για την επάρκεια κεφαλαίων «Βασιλεία ΙΙ»,
γνωστό ως οδηγίες περί κεφαλαιακών απαιτήσεων: περιλαµβάνει την οδηγία 2006/48/ΕΚ
σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων
(αναδιατύπωση) και την οδηγία 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των
επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων (αναδιατύπωση).
Αναγνωρίζεται ευρέως ότι απαιτείται περαιτέρω ρυθµιστική µεταρρύθµιση για την
αντιµετώπιση των αδυναµιών του ρυθµιστικού πλαισίου της επάρκειας κεφαλαίων και της
διαχείρισης των κινδύνων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που συνέβαλαν στην
αναταραχή που προκλήθηκε στις παγκόσµιες χρηµατοπιστωτικές αγορές. Στοπλαίσιο της
προσπάθειά της για την αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή ανέθεσε
τον Νοέµβριο του 2008 σε οµάδα υψηλού επιπέδου, υπό την προεδρία του κ. Jacques de
Larosière, να προτείνει συστάσεις για τη µεταρρύθµιση της ευρωπαϊκής χρηµατοπιστωτικής
εποπτείας και ρύθµισης. Οι τριάντα µία συστάσεις1 της οµάδας de Larosière αποτελούν ΄ µια
ευρεία δέσµη προτάσεων για τη βελτίωση του ρυθµιστικού και εποπτικού πλαισίου. Όσον
αφορά τη διάρθρωση των αµοιβών, η έκθεση Larosière συνιστά την εναρµόνιση των
κινήτρων όσον αφορά τις αµοιβές µε τα συµφέροντα των µετόχων και τη µακροπρόθεσµη
κερδοφορία, βασίζοντας τη δοµή των καθεστώτων αµοιβών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
στις αρχές ότι οι πρόσθετες αµοιβές πρέπει να αντικατοπτρίζουν ετήσιες επιδόσεις, δεν
πρέπει να είναι εγγυηµένες και ότι η αξιολόγηση των πρόσθετων αµοιβών πρέπει να
εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, κατανέµοντας τις καταβολές των πρόσθετων αµοιβών σε
ολόκληρο τον κύκλο της οικονοµικής δραστηριότητας της εταιρείας.2
Με βάση τις συστάσεις της οµάδας de Larosière, η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της µε τίτλο
«Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαµψης» για το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης
Μαρτίου 20093, καθόρισε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα µεταρρύθµισης των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών. Η παρούσα πρόταση είναι ένα από τα πολλά µέτρα που έχει ήδη λάβει η
Επιτροπή για την υλοποίηση του εν λόγω προγράµµατος.
Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η πρόταση για την αναθεώρηση των οδηγιών περί κεφαλαιακών
απαιτήσεων που θα υποβληθεί από τον Επιτροπή τον Ιούνιο του 2009:
• θα περιλαµβάνει διατάξεις για την ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα
περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι τράπεζες στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών για
βραχυπρόθεσµη επαναπώληση·
• θα αναβαθµίσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις πολύπλοκες πράξεις τιτλοποίησης,
τόσο στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο όσο και στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών· και
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http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
Σύσταση 11.
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090304_en.pdf
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• θα επιτρέπει στους εποπτικούς φορείς να επιβάλλουν χρηµατικές κυρώσεις στα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των οποίων οι µισθολογικές πολιτικές κρίνεται ότι
δηµιουργούν µη αποδεκτό κίνδυνο.
Παρόµοιοι στόχοι συµφωνήθηκαν επίσης από τους ηγέτες της Οµάδας των 20 στη σύνοδο
κορυφής που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου 2009. Στη διακήρυξη για την
ενίσχυση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος4 εξαγγέλλεται συµφωνία για τη λήψη µέτρων,
µόλις διασφαλισθεί η ανάκαµψη, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της ποσότητας και της
διεθνούς συνεκτικότητας των κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστηµα· και για την έγκριση και την
εφαρµογή των αρχών του φόρουµ για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα (ΦΧΣ) σχετικά µε
τις αποδοχές και τις αµοιβές και τη στήριξη βιώσιµων µισθολογικών καθεστώτων .5
Την ίδια ηµεροµηνία το φόρουµ για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα δηµοσίευσε έκθεση
µε τίτλο «Αντιµετώπιση της προκυκλικότητας στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και αρχές
ορθών πρακτικών αµοιβής στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα»,6 µε στόχο την εναρµόνιση των
κινήτρων των εργαζοµένων µε τη µακροπρόθεσµη κερδοφορία της επιχείρησης.
Στην έκθεση του ΦΧΣ για την αντιµετώπιση της προκυκλικότητας περιλαµβάνονται
συστάσεις για τη µείωση της προκυκλικότητας, οι οποίες καλύπτουν τρεις τοµείς: το πλαίσιο
που εφαρµόζεται στα τραπεζικά κεφάλαια, τις διατάξεις περί ζηµιών από τραπεζικά δάνεια,
τη µόχλευση και την αποτίµηση. Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία
εξέδωσε συστάσεις ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος ενίσχυσης της µετάδοσης των διαταραχών
από τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στην πραγµατική οικονοµία λόγω του ρυθµιστικού
πλαισίου για την επάρκεια κεφαλαίων. Σε αυτές περιλαµβάνονται προτάσεις για τη µείωση
της εξάρτησης από κυκλικές εκτιµήσεις κεφαλαίων βασισµένες σε «δυνητική ζηµία» (VAR)
και τη βελτίωση της κάλυψης του κινδύνου για τα µέσα επανατιτλοποίησης και του κινδύνου
αθέτησης καθώς και του κινδύνου µεταβολής της διαβάθµισης για τα µη τιτλοποιηµένα
πιστωτικά προϊόντα. Για τη στήριξη των συστάσεων του ΦΧΣ και της Οµάδας των 20 η
Επιτροπή της Βασιλείας επεξεργάζεται λεπτοµερέστερες αλλαγές των υφιστάµενων κανόνων
σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα που θέσπισε η Οµάδα των 20.
Οι αρχές του ΦΧΣ σχετικά µε τις ορθές µισθολογικές πρακτικές συνίστανται στην
αποτελεσµατική διαχείριση των αµοιβών και στην προσαρµογή τους σε όλους τους τύπους
κινδύνου, στη συµµετρία των αµοιβών προς τα αποτελέσµατα των κινδύνων και στον
συνυπολογισµό του χρονικού ορίζοντα των κινδύνων. Συνιστάται επίσης η ενίσχυση της
εφαρµογής των αρχών από τις επιχειρήσεις µέσω εποπτείας.
Η Επιτροπή έκανε το πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης των
προβληµάτων που ανακύπτουν από την κακή διάρθρωση των αµοιβών όταν εξέδωσε, στις 30
Απριλίου 2009, συστάσεις όσον αφορά το καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών
των εισηγµένων εταιρειών7 και σχετικά µε τις πολιτικές αποδοχών στον τοµέα των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.8 Η ανακοίνωση που συνόδευε τις συστάσεις αναφέρει ότι οι
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http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf
Οι ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν τη στήριξή τους στα εν λόγω µέτρα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που
πραγµατοποιήθηκε στις 19-20 Μαρτίου 2009.
http://www.fsforum.org/publications/r_0904a.pdf
Σύσταση της Επιτροπής που συµπληρώνει τις συστάσεις 2004/913/EK και 2005/162/EK όσον αφορά
το καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγµένων εταιρειών (C(2009)3177/2).
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τις πολιτικές αποδοχών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών (C(2009)3159/2).
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οδηγίες περί κεφαλαιακών απαιτήσεων θα τροποποιηθούν ώστε να υπαχθούν στο πεδίο του
εποπτικού ελέγχου οι ρυθµίσεις για τις αποδοχές στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις
επενδύσεων.
Η επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας (CEBS)εκπόνησε επίσης αρχές για τις
µισθολογικές πολιτικές , οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στις 20 Απριλίου 2009. Το πεδίο
εφαρµογής των αρχών καλύπτει τις µισθολογικές πολιτικές που εφαρµόζονται στο σύνολο
ενός οργανισµού· οι αρχές επικεντρώνονται σε βασικές πτυχές, όπως η εναρµόνιση των
εταιρικών και των ατοµικών στόχων,η διακυβέρνηση σε σχέση µε την εποπτεία και τη λήψη
αποφάσεων, η µέτρηση των επιδόσεων και τα είδη των αµοιβών.
Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις που περιγράφονται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου και είναι συνεπής µε τους υψηλού επιπέδου
διεθνείς στόχους τους οποίους ενέκριναν οι ηγέτες της Οµάδας των 20.
Τέλος, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην ανακοίνωση της 4ης Μαρτίου,
η Επιτροπή θα προτείνει, τον Οκτώβριο του 2009, περαιτέρω τροποποιήσεις των οδηγιών
περί κεφαλαιακών απαιτήσεων για την αντιµετώπιση του κινδύνου ρευστότητας και της
υπερβολικής µόχλευσης, τη θέσπιση διατάξεων για τον δυναµικό σχηµατισµό κεφαλαιακών
αποθεµατικών, την κατάργηση των εθνικών εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών
ευχερειών και την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της θέσπισης ενός κοινού συνόλου
κανόνων.
2.

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Από τις 25 Μαρτίου έως τις 29 Απριλίου 2009 πραγµατοποιήθηκε ανοικτή διαβούλευση
µέσω του ∆ιαδικτύου σχετικά µε τα προτεινόµενα σχέδια αναθεώρησης των διατάξεων για το
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και την τιτλοποίηση. ∆όθηκαν δεκαοκτώ απαντήσεις.
Οι απαντήσεις υποστήριζαν γενικά τους στόχους των σχεδίων προτάσεων της Επιτροπής.
Ορισµένοι συµµετέχοντες στη διαβούλευση εξέφρασαν ανησυχίες ότι η προσέγγιση όσον
αφορά τις πράξεις επανατιτλοποίησης δεν ήταν επαρκώς στοχοθετηµένη. Ωστόσο, οι
ανησυχίες αυτές οφείλονταν στην υπόθεση ότι πρόθεση της Επιτροπής είναι να επιβάλει
ουσιαστικά γενική απαγόρευση, απαιτώντας την αφαίρεση από το κεφάλαιο όλων των
πράξεων επανατιτλοποίησης. Η πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι αυτή, όπως κατέστη σαφές
από τροποποιήσεις που εκφράζουν µια πιο διαφοροποιηµένη προσέγγιση.
Χωριστή δηµόσια διαβούλευση µέσω του ∆ιαδικτύου σχετικά µε το προτεινόµενο σχέδιο
διατάξεων για την πολιτική αποδοχών πραγµατοποιήθηκε από τις 29 Απριλίου έως τις 6
Μαΐου 2009 στον δικτυακό τόπο της Γ∆ MARKT. ∆όθηκαν είκοσι τρεις απαντήσεις από
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και εκπροσώπους του κλάδου, κράτη µέλη και ρυθµιστικές
αρχές.
Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στη διαβούλευση εξέφρασαν τη στήριξή τους στην αρχή ότι
οι µισθολογικές πολιτικές στον τραπεζικό τοµέα πρέπει να είναι συνεπείς προς την ορθή και
αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και ότι το στοιχείο αυτό πρέπει να υπαχθεί στο
πεδίο της εποπτικής αξιολόγησης βάσει των οδηγιών περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Ορισµένοι εξέφρασαν την ανησυχία ότι, επειδή οι µισθολογικές πολιτικές και πρακτικές είναι
προσαρµοσµένες στη δοµή και στο επιχειρηµατικό µοντέλο κάθε ιδρύµαατος, οι αρχές που
προβλέπονται στις οδηγίες περί κεφαλαιακών απαιτήσεων δεν πρέπει να είναι υπερβολικά

EL

4

EL

περιοριστικές. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το κείµενο επιτρέπει την αναγκαία ευελιξία
απαιτώντας από τις επιχειρήσεις να συµµορφώνονται προς τις αρχές κατά τρόπο ενδεδειγµένο
για το µέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση τους, το αντικείµενο και την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, άλλοι συµµετέχοντες στη διαβούλευση
εξέφρασαν την ανησυχία ότι η ένταξη των αµοιβών υπαλλήλων, εκτός των διευθυντικών
στελεχών, στο πεδίο του εποπτικού ελέγχου µπορεί να έχει δυσµενή αντίκτυπο στις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις επενδύσεων
για υπαλλήλους που δεν κατέχουν διευθυντικές θέσεις.
3.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Συνολικά αξιολογήθηκαν δεκατέσσερις διαφορετικές επιλογές πολιτικής. Στη σύνοψη που
ακολουθεί περιγράφεται η προτιµώµενη επιλογή πολιτικής και οι αναµενόµενες επιπτώσεις
της.
Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
Σε σχέση µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια συναλλαγών, θα
θεσπισθούν οι ακόλουθες στοχευµένες τροποποιήσεις, που είναι εναρµονισµένες µε τις
προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας:
– Προσθήκη στο κανονικό µοντέλο της VAR επιπλέον κεφαλαιακών αποθεµάτων
ασφαλείας βάσει σεναρίου κρίσης στο µοντέλο δυνητικής ζηµίας (VAR) . Η αλλαγή αυτή
αναµένεται να διπλασιάσει σχεδόν τις ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις για το
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
– Επέκταση της υφιστάµενης κεφαλαιακής απαίτησης για τον κίνδυνο αφερεγγυότητας στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ώστε να αποτυπώνει ζηµίες εκτός της αδυναµίας πληρωµής
του εκδότη, π.χ. µείωση πιστοληπτικής αξιολόγησης, για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι
οι πρόσφατες ζηµίες σε σχέση µε διαπραγµάτευση χρεωστικών τίτλων δεν αφορούσαν τις
περισσότερες φορές πραγµατική αδυναµία πληρωµής των εκδοτών. Οι συνέπειες της
αλλαγής αυτής θα εξαρτηθούν από τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών στις
συνθήκες που θα δηµιουργηθούν µετά την κρίση.
– Θεµελίωση της κεφαλαιακής απαίτησης για τις θέσεις τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών στους υφιστάµενους απλούς συντελεστές στάθµισης κινδύνου του
χαρτοφυλακίου τραπεζικών συναλλαγών. Και πάλι, οι συνέπειες της αλλαγής αυτής θα
εξαρτηθούν από τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών στις συνθήκες που θα
δηµιουργηθούν µετά την κρίση.
Γενικά, οι τράπεζες τείνουν να διατηρούν επίπεδα κεφαλαίου σύµφωνα µε εσωτερικά
τεθέντες «στόχους», τα οποία µπορεί να συνεπάγονται υψηλότερα επίπεδα κεφαλαίου από τα
απαιτούµενα βάσει των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Εποµένως, δεν είναι εύκολο να
εκτιµηθεί πόσο πρόσθετο κεφάλαιο θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι τράπεζες προκειµένου να
συµµορφωθούν προς τις προτεινόµενες τροποποιήσεις. Η αύξηση του ελάχιστου
απαιτούµενου κεφαλαίου µπορεί να απορροφηθεί εν µέρει από τα υπάρχοντα κεφαλαιακά
αποθέµατα ασφαλείας. Για παράδειγµα, ο συνολικός συντελεστής φερεγγυότητας για µεγάλα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της ευρωζώνης στο τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2008 ήταν
κατά µέσο όρο 11,4%, πράγµα που υποδηλώνει µέσο όρο κεφαλαιακών αποθεµάτων
ασφαλείας (πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις) ύψους 3,4% των περιουσιακών
στοιχείων µε στάθµιση κινδύνου.
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Πράξεις επανατιτλοποίησης
Σύµφωνα µε την προσέγγιση που πρότεινε η Επιτροπή της Βασιλείας, στις θέσεις
επανατιτλοποίησης θα επιβληθεί υψηλότερη κεφαλαιακή απαίτηση από ό,τι σε άλλες θέσεις
τιτλοποίησης, ώστε να αντικατοπτρίζεται ο υψηλότερος κίνδυνος απροσδόκητων ζηµιών
αποµείωσης.
Για ιδιαίτερα πολύπλοκες πράξεις επανατιτλοποίησης, οι προτάσεις ενισχύουν τόσο τις
απαιτήσεις δέουσας επιµέλειας όσο και την εποπτική διαδικασία για την επιβολή τους. Για
επενδύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκες πράξεις επανατιτλοποίησης, οι τράπεζες θα πρέπει να
αποδείξουν στον εποπτικό φορέα τους ότι τηρήθηκαν τα αναγκαία πρότυπα δέουσας
επιµέλειας. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρµόζεται γενική µείωση από το κεφάλαιο. Στις
περιπτώσεις στις οποίες η συµµόρφωση µε την απαιτούµενη δέουσα επιµέλεια κρίνεται
ανεπαρκής, τα ιδρύµατα θα αποκλείονται από µελλοντικές επενδύσεις σε τέτοια µέσα.
Ο αντίκτυπος των µέτρων αυτών στη µελλοντική προσφορά πιστώσεων –η χρηµατοδότηση
των οποίων διευκολύνεται εν µέρει από την έκδοση επανατιτλοποιήσεων , όπως ορισµένα
εξασφαλισµένα χρεωστικά οµόλογα– πρέπει να αξιολογηθεί υπό το πρίσµα του επιπέδου
έκδοσής τους σε συνθήκες της αγοράς που θα δηµιουργηθούν µετά την κρίση. Τα στοιχεία
δείχνουν ότι η συνολική έκδοση εξασφαλισµένων χρεωστικών οµολόγων µειώθηκε στην
Ευρώπη από 88,7 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2007 σε 47,9 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2008. Η
µείωση αυτή θα ήταν ακόµη πιο έντονη, εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα
της Αγγλίας δεν είχαν δεχθεί την τιτλοποίηση ως ασφάλεια: το 2008, το 95% όλων των
εκδοθέντων τίτλων παρακρατήθηκε από τις τράπεζες για σκοπούς συµφωνιών επαναγοράς, η
δε πρωτογενής αγορά παρέµεινε ουσιαστικά κλειστή λόγω του σηµαντικά µειωµένου
επενδυτικού ενδιαφέροντος για τους συγκεκριµένους τίτλους. Λαµβάνοντας υπόψη τις τάσεις
αυτές, κάθε αυξητικός αντίκτυπος στην έκδοση εξασφαλισµένων χρεωστικών οµολόγων και
στην προσφορά πιστώσεων φαίνεται περιορισµένος. Ωστόσο, το µέτρο αυτό µπορεί να
περιορίσει την ανάκαµψη της δευτερογενούς αγοράς των σχετικών τίτλων.
∆ηµοσιοποίηση κινδύνων τιτλοποίησης
Οι διατάξεις δηµοσιοποίησης, σύµφωνα µε τα διεθνώς συµφωνηθέντα πρότυπα, θα
βελτιωθούν σε αρκετούς τοµείς, όπως τα ανοίγµατα τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών και η αναδοχή στοιχείων εκτός ισολογισµού.
Οι αλλαγές αυτές θα βελτιώσουν την κατανόηση των επενδυτών όσον αφορά το προφίλ
κινδύνου των τραπεζών και, βελτιώνοντας τη διαφάνεια, θα ενισχύουν τη διαχείριση των
κινδύνων των τραπεζών. Η αύξηση του διοικητικού φόρτου για τον τραπεζικό τοµέα της ΕΕ
εκτιµάται σε 1,3 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως και αναµένεται ότι θα βαρύνει κυρίως µεγάλα
ιδρύµατα µε πιο προηγµένες προσεγγίσεις της διαχείρισης κινδύνων.
Έποπτικός έλεγχος της µισθολογικήςπολιτικής
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις θα υποχρεώσουν τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις
επενδύσεων να εφαρµόζουν µισθολογικές πολιτικές οι οποίες θα συνάδουν µε την
αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. Οι σχετικές αρχές θα προβλέπονται στις οδηγίες
περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, αλλά θα εναρµονισθούν σε µεγάλο βαθµό µε εκείνες που
προβλέπονται στη σύσταση της Επιτροπής C(2009) 3159 της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά µε
τις µισθολογικές πολιτικές στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
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Με το να προσδοθεί υποχρεωτικός χαρακτήρας στις σχετικές αρχές της σύστασης θα αυξηθεί
ο βαθµός συµµόρφωσης των πιστωτικών ιδρυµάτωνκαι των επενδυτικών εταιριών.
Η πρόταση παρέχει στις επιχειρήσεις την ευελιξία να τηρήσουν τη νέα υποχρέωση και τις
αρχές υψηλού επιπέδου κατά τρόπο ενδεδειγµένο προς το µέγεθος και την εσωτερική
οργάνωση και τη φύση τους, το αντικείµενο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
τους. Η προσέγγιση αυτή είναι πιθανό να ελαχιστοποιήσει τα αρχικά και τα τρέχοντα έξοδα
συµµόρφωσης για τις επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, προτιµήθηκε σε σχέση µε µια
εναλλακτική πρόταση που απαιτούσε αυστηρή και οµοιόµορφη συµµόρφωση όλων των
επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το µέγεθός τους, µε τις αρχές που προβλέπονται στη σύσταση
της Επιτροπής C(2009) 3159 της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά µε τις µισθολογικές πολιτικές
στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισµό.
4.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆εδοµένου ότι πρέπει να τροποποιηθεί υφιστάµενη οδηγία, η θέσπιση τροποποιητικής
οδηγίας είναι η καταλληλότερη πράξη. Η παρούσα τροποποιητική οδηγία πρέπει να έχει την
ίδια νοµική βάση µε την οδηγία που τροποποιεί. Εποµένως, η πρόταση βασίζεται στο άρθρο
47 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, το οποίο παρέχει τη νοµική βάση για την εναρµόνιση
των κανόνων που αφορούν, µεταξύ άλλων, την ανάληψη και την άσκηση της δραστηριότητας
των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Σύµφωνα µε τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, όπως προβλέπονται στο
άρθρο 5 της συνθήκης ΕΚ, οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και, εποµένως, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα
από την Κοινότητα. Οι διατάξεις της δεν υπερβαίνουν τα όρια των ενεργειών που είναι
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Μόνον η κοινοτική νοµοθεσία µπορεί να εξασφαλίσει ότι πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν σε περισσότερα από ένα κράτη µέλη θα υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις
προληπτικής εποπτείας, διασφαλίζοντας, στην προκειµένη περίπτωση, ότι το ήδη
εναρµονισµένο πλαίσιο των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις
επιχειρήσεις επενδύσεων ενισχύεται περαιτέρω µε αυξηµένες κεφαλαιακές απαιτήσεις για
στοιχεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, δέουσα επιµέλεια και αναβαθµισµένες
κεφαλαιακές απαιτήσεις για πολύπλοκες πράξεις επανατιτλοποίησης, και τη θέσπιση σαφών
κανόνων και κατάλληλων εποπτικών µέτρων και κυρώσεων όσον αφορά τη διάρθρωση των
αµοιβών.
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5.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

5.1.

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για πράξεις επανατιτλοποίησης

(Άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 9 και παράρτηµα I παράγραφος 3)
Οι πράξεις επανατιτλοποίησης είναι πράξεις τιτλοποίησης που διαθέτουν υποκείµενες θέσεις
τιτλοποίησης, συνήθως για την «επανασυσκευασία» ανοιγµάτων τιτλοποίησης µεσαίου
κινδύνου σε νέους τίτλους. Θεωρούνται γενικά χαµηλού πιστωτικού κινδύνου από τους
οργανισµούς αξιολόγησης και τους παράγοντες της αγοράς. Ωστόσο, λόγω της
πολυπλοκότητας και της ευαισθησίας τους σε συσχετιζόµενες απώλειες, οι εν λόγω πράξεις
επανατιτλοποίησης συνεπάγονται υψηλότερους κινδύνους από τις απλές πράξεις
τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρόταση περιλαµβάνει ένα σύνολο κεφαλαιακών
απαιτήσεων υψηλότερων από εκείνες που ισχύουν για τις απλές θέσεις τιτλοποίησης της ίδιας
διαβάθµισης.
Επιπλέον, η πρόταση περιλαµβάνει ενισχυµένη εποπτική διαδικασία για τις πράξεις
επανατιτλοποίησης οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. Η δειγµατοληπτική εποπτική
αξιολόγηση, η οποία εφαρµόζεται στις πράξεις τιτλοποίησης και στις πράξεις
επανατιτλοποίησης κανονικής πολυπλοκότητας, δεν είναι αρκετά αυστηρή για ορισµένες
πράξεις επανατιτλοποίησης, στις οποίες το υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας του υπό εξέταση
µέσου δηµιουργεί αµφιβολίες όσον αφορά την ικανότητα της τράπεζας να κατανοήσει
πλήρως τη φύση και τους κινδύνους των υποκείµενων ανοιγµάτων. Ως εκ τούτου, η πρόταση
απαιτεί να ελέγχεται, για κάθε µεµονωµένη πραγµατοποιούµενη επένδυση, η συµµόρφωση
προς τα ισχύοντα πρότυπα δέουσας επιµέλειας για τις τράπεζες που επενδύουν σε τέτοια
προϊόντα. Η επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας θα µεριµνήσει για τη
σύγκλιση της εποπτικής πρακτικής, συµφωνώντας ποιοι τύποι πράξεων επανατιτλοποίησης
είναι «εξαιρετικά πολύπλοκοι», ώστε η ικανότητα των ιδρυµάτων να ασκούν την
ενδεδειγµένη δέουσα επιµέλεια σε σχέση µε τα εν λόγω µέσα να µπορεί να ελεγχθεί από τους
εποπτικούς φορείς σε κάθε επιµέρους περίπτωση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν µια
τράπεζα δεν µπορεί να αποδείξει στον εποπτικό φορέα της ότι συµµορφώθηκε προς την
απαιτούµενη δέουσα επιµέλεια σε σχέση µε µια εξαιρετικά πολύπλοκη πράξη
επανατιτλοποίησης, θα εφαρµόζεται στη θέση συντελεστής στάθµισης κινδύνου 1250% για
τη συγκεκριµένη πράξη επανατιτλοποίησης. Αυτή η κεφαλαιακή απαίτηση ισχύει για τις νέες
πράξεις επανατιτλοποίησης που εκδίδονται µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2010, και θα
εφαρµόζεται σε υφιστάµενη θέση επανατιτλοποίησης µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 εάν
προστεθούν ή υποκατασταθούν νέα υποκείµενα ανοίγµατα µετά την εν λόγω ηµεροµηνία.
Κατά συνέπεια, ο συντελεστής στάθµισης κινδύνου 1 250% δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί
σε προηγούµενες θέσεις τραπεζών στο πλαίσιο πράξεων επανατιτλοποίησης (εκτός εάν τα
υποκείµενα ανοίγµατα των εν λόγω θέσεων µεταβληθούν µετά το τέλος του 2014).
5.2.

Τεχνικές αλλαγές

(Άρθρο 1 παράγραφος 5 και παράρτηµα II σηµείο 4· άρθρο 1 παράγραφος 7· άρθρο 2
παράγραφοι 2 και 3· παράρτηµα I σηµείο 2 και παράρτηµα II σηµείο 2)
Το 2006, η Επιτροπή και η επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας σύστησαν την
οµάδα µεταφοράς της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRDTG) για τη διευκόλυνση
της συνεκτικής υλοποίησης και εφαρµογής των οδηγιών περί κεφαλαιακών απαιτήσεων σε
ολόκληρη την ΕΕ. Σύµφωνα µε τη CRDTG, ορισµένες τεχνικές διατάξεις της εν λόγω
οδηγίας χρήζουν περαιτέρω αποσαφήνισης. Έτσι, για παράδειγµα, η παρούσα οδηγία θα
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αποσαφηνίσει ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για κίνδυνο διακανονισµού θα εφαρµόζονται
επίσης στις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγές.
5.3.

Απαιτήσεις δηµοσιοποίησης

(Άρθρο 1 παράγραφος 11 και παράρτηµα I σηµείο 4)
Οι υφιστάµενες απαιτήσεις δηµοσιοποίησης που περιέχονται στις οδηγίες περί κεφαλαιακών
απαιτήσεων όσον αφορά τα ανοίγµατα τιτλοποίησης των ιδρυµάτων ενισχύονται από την
παρούσα πρόταση. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις δηµοσιοποίησης θα καλύπτουν στο µέλλον όχι
µόνον τους κινδύνους θέσεων τιτλοποίησης στις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγές, αλλά και
εκείνους θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
5.4.

Κεφαλαιακές απαιτήσεις κινδύνου αγοράς για πράξεις τιτλοποίησης

(Άρθρο 1 παράγραφοι 4, 6 και 8· άρθρο 2 παράγραφος 1· παράρτηµα II σηµείο 1)
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για πράξεις τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
υπολογίζονται επί του παρόντος ωσάν τα συγκεκριµένα µέσα να είναι κανονικές χρεωστικές
θέσεις. Η πρακτική αυτή βρίσκεται σε αντίθεση µε τα ισχύοντα για το τραπεζικό
χαρτοφυλάκιο, όπου υπάρχει ένα χωριστό, πιο διαφοροποιηµένο και ευαίσθητο σε θέµατα
κινδύνων σύνολο κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η παρούσα πρόταση προβλέπει ότι οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών θα βασίζονται στο συγκεκριµένο
σύνολο κεφαλαιακών απαιτήσεων για ισοδύναµους τίτλους στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο.
5.5.

Κεφαλαιακές απαιτήσεις βασισµένες σε εσωτερικά υποδείγµατα για κινδύνους
αγοράς

(Παράρτηµα II σηµείο 3)
Τα ιδρύµατα µπορούν επί του παρόντος να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους για
κινδύνους αγοράς στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών χρησιµοποιώντας τα δικά τους
υποδείγµατα, τα οποία εκτιµούν τις δυνητικές απώλειες λόγω µελλοντικών δυσµενών
κινήσεων της αγοράς. Κατά την περίοδο 2007-2008, κατέστη προφανές ότι τα εσωτερικά
υποδείγµατα υποτιµούσαν συστηµατικά τις δυνητικές απώλειες σε ακραίες συνθήκες. Αυτό
είχε ως αποτέλεσµα ανεπαρκείς κεφαλαιακές απαιτήσεις και κυκλική µεταβλητότητα του
κεφαλαίου των τραπεζών, καθώς οι συνθήκες της αγοράς επιδεινώνονταν. Κατά συνέπεια, η
παρούσα οδηγία θα ενισχύσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που βασίζονται σε εσωτερικά
υποδείγµατα από διάφορες απόψεις:
• θα υπάρχει απαίτηση χωριστής εκτίµησης της δυνητικής απώλειας σε παρατεταµένη
περίοδο δυσµενών συνθηκών, βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτό την ανθεκτικότητα των
υποδειγµάτων στις ακραίες συνθήκες και µειώνοντας το ενδεχόµενο προκυκλικότητάς
τους·
• τα ιδρύµατα θα υποχρεούνται να εκτιµήσουν όχι µόνον τον κίνδυνο απωλειών λόγω µη
πληρωµής οφειλών στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, αλλά και τις δυνητικές απώλειες λόγω
επιδείνωσης της ποιότητας της πίστωσης, εκτός της αδυναµίας πληρωµής·
• για την αντιµετώπιση των αµφιβολιών όσον αφορά την ικανότητα των εσωτερικών
υποδειγµάτων να αποτυπώσουν κατάλληλα το συγκεκριµένο προφίλ κινδύνου των θέσεων
τιτλοποίησης, τα ιδρύµατα θα υποχρεούνται να εκτιµήσουν µια χωριστή τυποποιηµένη
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κεφαλαιακή απαίτηση για τους κινδύνους των θέσεων τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών.
5.6

Μισθολογικές πολιτικές

(Άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3· παράρτηµα I σηµείο 1 και σηµείο 4 περίπτωση iii)
Βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου, δεν υπάρχει καµία ρητή απαίτηση
υπαγωγής των µισθολογικών πολιτικών των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων σε εποπτεία. Ως
εκ τούτου, οι εποπτικές αρχές δεν επικεντρώνονται γενικά στις συνέπειες της µισθολογικής
πολιτικής για τους κινδύνους και την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων.
Σκοπός της προτεινόµενης τροποποίησης των οδηγιών περί κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι:
• να επιβληθεί δεσµευτική υποχρέωση στα πιστωτικά ιδρύµατα και στις επιχειρήσεις
επενδύσεων ώστε να εφαρµόζουν µισθολογικές πολιτικές και πρακτικές , οι οποίες
συνάδουν και προωθούν την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων, σε
συνδυασµό µε υψηλού επιπέδου αρχές όσον αφορά τις ορθές αµοιβές·
• να υπαχθούν οι πολιτικές αποδοχών στο πεδίο εφαρµογής της εποπτικής αξιολόγησης στο
πλαίσιο των οδηγιών περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, ώστε οι εποπτικοί φορείς να
µπορούν να απαιτήσουν από την επιχείρηση να λάβει µέτρα για την επανόρθωση τυχόν
προβληµάτων που µπορεί να εντοπίσουν·
• να διασφαλισθεί ότι οι εποπτικοί φορείς µπορούν επίσης να επιβάλουν οικονοµικές και µη
οικονοµικές ποινές (συµπεριλαµβανοµένων προστίµων) κατά των επιχειρήσεων που δεν
συµµορφώνονται µε την υποχρέωση.
Η προτεινόµενη απαίτηση θα ισχύει για τα πιστωτικά ιδρύµατα και, δυνάµει του άρθρου 34
της οδηγίας 2006/49/ΕΚ, τις επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες είναι εγκεκριµένες και
ρυθµίζονται βάσει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Το πεδίο εφαρµογής της προτεινόµενης υποχρέωσης περιορίζεται στις αποδοχές των
υπαλλήλων των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο
προφίλ κινδύνου της τράπεζας ή της επιχείρησης επενδύσεων. Στοχεύει τις µισθολογικές
πολιτικές για τα άτοµα εκείνα που λαµβάνουν αποφάσεις οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν το
επίπεδο κινδύνου που αναλαµβάνει το ίδρυµα.
Σκοπός των προτεινόµενων αρχών υψηλού επιπέδου για την ορθή µισθολογική πολιτική δεν
είναι να καθορίσουν το ποσό και τη µορφή των αµοιβών, και τα ιδρύµατα παραµένουν
υπεύθυνα για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της δικής τους µισθολογικής πολιτικής . Οι
επιχειρήσεις διαθέτουν ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο εφαρµογής των αρχών κατά τρόπο
ενδεδειγµένο για το µέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση τους, το αντικείµενο και
την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις
επενδύσεων ασκούν διαφορετικές δραστηριότητες και έχουν διαφορετικά επίπεδα αποδεκτού
κινδύνου: η διάρθρωση των αµοιβών και η εφαρµογή των αρχών θα διαφέρουν ανάλογα.
Η προληπτική εποπτεία κατά τη διάρκεια της εποπτικής αξιολόγησης θα επικεντρωθεί στο
κατά πόσον οι µισθολογικές πολιτικές και πρακτικές είναι συνεπείς µε την ορθή διαχείριση
των κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της
εταιρείας. Για την εναρµόνιση των εποπτικών ελέγχων και την παροχή συνδροµής στις
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επιχειρήσεις ώστε να συµµορφωθούν µε τις αρχές, η πρόταση απαιτεί από την επιτροπή
ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας να µεριµνά για την ύπαρξη κατευθυντήριων
γραµµών σχετικά µε τις ορθές µισθολογικές πολιτικές .
Εάν ένας εποπτικός φορέας εντοπίσει προβλήµατα, µπορεί να απαιτήσει από το πιστωτικό
ίδρυµα ή την επιχείρηση επενδύσεων να λάβει ποιοτικά ή ποσοτικά µέτρα για την
αντιµετώπιση των εν λόγω προβληµάτων. Τα µέτρα αυτά ενδέχεται να περιλαµβάνουν
(«ποιοτική») απαίτηση επανόρθωσης της κατάστασης από την επιχείρηση µεταβάλλοντας τη
διάρθρωση των αµοιβών ώστε να µειωθεί ο εγγενής κίνδυνος και –σε ενδεδειγµένες
περιπτώσεις– («ποσοτική») απαίτηση διατήρησης πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων από την
επιχείρηση για την αντιµετώπιση του εν λόγω κινδύνου.
Επιπλέον, οι αρµόδιες αρχές πρέπει επίσης να διαθέτουν, βάσει των οδηγιών περί
κεφαλαιακών απαιτήσεων, την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις για παραβίαση
οποιασδήποτε απαίτησης της οδηγίας (συµπεριλαµβανοµένης της προτεινόµενης απαίτησης
που αφορά τις µισθολογικές πολιτικές ). Αυτή η εξουσία επιβολής κυρώσεων είναι χωριστή
από την εξουσία να απαιτείται από τις επιχειρήσεις να λάβουν ποιοτικά ή ποσοτικά µέτρα.
Σκοπός της προτεινόµενης τροποποίησης του άρθρου 54 της οδηγίας περί κεφαλαιακών
απαιτήσεων είναι να διασφαλισθεί ότι οι εποπτικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να
επιβάλλουν τόσο οικονοµικές όσο και µη οικονοµικές κυρώσεις και ότι οι εν λόγω κυρώσεις
είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Αυτή η προτεινόµενη τροποποίηση των οδηγιών περί κεφαλαιακών απαιτήσεων
συµπληρώνει τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τις µισθολογικές πολιτικές στον τοµέα
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι λεπτοµερέστερες αρχές που προβλέπονται στη
σύσταση της Επιτροπής, σε συνδυασµό µε τις κατευθυντήριες γραµµές της επιτροπής
ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας, θα χρησιµεύσουν για τη συµµόρφωση προς την
υποχρέωση που απορρέει από τις οδηγίες περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. Θα παράσχουν
περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά µε τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης καθώς και ένα
πλαίσιο για τις ρυθµιστικές αρχές κατά την αξιολόγηση των µισθολογικών πολιτικών των
επιχειρήσεων.
5.7

Γενική αποσαφήνιση του εποπτικού ελέγχου βάσει του άρθρου 136 παράγραφος
2

Σκοπός του προτεινόµενου νέου εδαφίου στο άρθρο 136 παράγραφος 2 είναι να
αποσαφηνισθεί ότι, κατά τη διενέργεια του εποπτικού ελέγχου, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική πτυχή της αξιολόγησης των
εσωτερικών κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων βάσει του άρθρου 123, και το πλαίσιο, οι
διαδικασίες, οι µηχανισµοί και οι στρατηγικές των πιστωτικών ιδρυµάτων βάσει του άρθρου
22. Η παρούσα αποσαφήνιση εφαρµόζεται στο σύνολο της διαδικασίας ελέγχου και δεν
περιορίζεται στον έλεγχο της νέας απαίτησης που αφορά τις µισθολογικές πολιτικές και
πρακτικές. Στόχος είναι η διευκόλυνση της περαιτέρω σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών
σε ολόκληρη την ΕΕ.

EL

11

EL

2009/0099 (COD)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις
επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των µισθολογικών πολιτικών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής9,
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

Η οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης
Ιουνίου 2006, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών
ιδρυµάτων11 απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα να διαθέτουν θεσµικό πλαίσιο,
στρατηγικές, διαδικασίες και µηχανισµούς για τη διαχείριση των κινδύνων στους
οποίους εκτίθενται. ∆υνάµει της οδηγίας 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων
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των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων12, η συγκεκριµένη
απαίτηση αφορά τις επενδυτικές εταιρίες κατά την έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004 για τις
αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ
και 93/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του
Συµβουλίου13. Η οδηγία 2006/48/ΕΚ απαιτεί από τις αρµόδιες αρχές να ελέγχουν το
εν λόγω θεσµικό πλαίσιο, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς και
να καθορίζουν κατά πόσον τα ίδια κεφάλαια που κατέχει το οικείο πιστωτικό ίδρυµα ή
η επιχείρηση επενδύσεων διασφαλίζουν την ορθή διαχείριση και κάλυψη των
κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή µπορεί να εκτίθεται το ίδρυµα ή η επιχείρηση. Η
συγκεκριµένη εποπτεία ασκείται σε ενοποιηµένη βάση σε σχέση µε τους τραπεζικούς
οµίλους και περιλαµβάνει χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών και συνδεδεµένα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε όλες τις δικαιοδοσίες.
(3)

Προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι δυνητικά επιζήµιες συνέπειες των
κακοσχεδιασµένων µισθολογικών πολιτικώνστην ορθή διαχείριση των κινδύνων και
στον έλεγχο της συµπεριφοράς ανάληψης κινδύνων από άτοµα, οι διατάξεις της
οδηγίας 2006/48/ΕΚ πρέπει να συµπληρωθούν µε ρητή υποχρέωση για τα πιστωτικά
ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων να καθιερώσουν και να εφαρµόζουν, για
εκείνες τις κατηγορίες υπαλλήλων των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες
έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου τους, µισθολογικές πολιτικές και
πρακτικές οι οποίες συνάδουν µε την αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων.

(4)

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

(5)

Στόχος της µισθολογικής πολιτικής πρέπει επίσης να είναι η εναρµόνιση των
προσωπικών στόχων των µελών του προσωπικού µε τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα
του οικείου πιστωτικού ιδρύµατος ή της επιχείρησης επενδύσεων. Η αξιολόγηση των
συνιστωσών των αποδοχών που συνδέονται µε τις επιδόσεις πρέπει να βασίζεται σε
πιο µακροπρόθεσµες επιδόσεις και να λαµβάνει υπόψη τους υφιστάµενους κινδύνους
που σχετίζονται µε τις επιδόσεις. Η αξιολόγηση των επιδόσεων πρέπει να εντάσσεται
σε πολυετές πλαίσιο, για παράδειγµα τριών έως πέντε ετών, ώστε να διασφαλίζεται
ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε πιο µακροπρόθεσµες επιδόσεις και ότι η
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καταβολή των τµηµάτων της αµοιβής που συνδέονται µε τις επιδόσεις κατανέµεται σε
ολόκληρο τον κύκλο της οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης.
(6)

Η σύσταση της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά µε τις µισθολογικές
πολιτικές στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών14 προβλέπει επίσης αρχές
σχετικά µε τις ορθές µισθολογικές πολιτικές όσον αφορά τους τρόπους συµµόρφωσης
των επιχειρήσεων µε την εν λόγω υποχρέωση, οι οποίες συνάδουν µε τις αρχές που
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και τις συµπληρώνουν.

(7)

Οι διατάξεις που αφορούν τις αποδοχές δεν πρέπει να θίγουν τα δικαιώµατα, όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, των κοινωνικών εταίρων στις συλλογικές
διαπραγµατεύσεις.

(8)

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

(9)

Προκειµένου να διασφαλίζεται αποτελεσµατική εποπτεία των κινδύνων που ενέχουν
οι ακατάλληλες µισθολογικές πολιτικές , οι µισθολογικές πολιτικές και πρακτικές που
θεσπίζονται από πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να
υπαχθούν στο πεδίο εφαρµογής του εποπτικού ελέγχου βάσει της οδηγίας
2006/48/ΕΚ. Στο πλαίσιο του εν λόγω ελέγχου, οι εποπτικοί φορείς πρέπει να
αξιολογούν κατά πόσον οι εν λόγω πολιτικές και πρακτικές ενδέχεται να ενθαρρύνουν
την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων από τους εµπλεκόµενους υπαλλήλους.

(10)

Για την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης όσον αφορά την αξιολόγηση των
µισθολογικώνπολιτικών και πρακτικών, η επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής
εποπτείας πρέπει να φροντίσει για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραµµών για τις
ορθές µισθολογικές πολιτικές στον τραπεζικό τοµέα. Η ευρωπαϊκή επιτροπή
ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών πρέπει να συµβάλει στην εκπόνηση
των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών στον βαθµό που εφαρµόζονται επίσης στις
µισθολογικές πολιτικές όσον αφορά τα άτοµα που εµπλέκονται στην παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών και στην άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από
πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρίες επενδύσεων κατά την έννοια της οδηγίας
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου
2004 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων.15

(11)

Καθώς οι εσφαλµένες µισθολογικές πολιτικές και τα µη ενδεδειγµένασυστήµατα
κινήτρων µπορούν να αυξήσουν αδικαιολόγητα τους κινδύνους στους οποίους
εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι εταιρίες επενδύσεων, οι αρµόδιες αρχές
πρέπει να επιβάλλουν ποιοτικά και ποσοτικά µέτρα στις οικείες οντότητες, τα οποία
θα έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων που εντοπίσθηκαν σε σχέση
µε τις µισθολογικέςπολιτικές κατά τον εποπτικό έλεγχο του δεύτερου πυλώνα. Τα

14

C(2009) 3159
ΕΕ L 145, 30.4.2004, σ. 1.

15

EL

14

EL

ποιοτικά µέτρα που είναι διαθέσιµα στις αρµόδιες αρχές περιλαµβάνουν τη
δυνατότητα να απαιτήσουν από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τις εταιρίες επενδύσεων να
µειώσουν τον κίνδυνο που ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήµατά
τους, συµπεριλαµβανοµένων των µισθολογικών πολιτικών, στον βαθµό που δεν
συνάδουν µε την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. Τα ποσοτικά µέτρα
περιλαµβάνουν την απαίτηση διάθεσης πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων.

EL

(12)

Προκειµένου να διασφαλισθεί η προσήκουσα διαφάνεια στην αγορά όσον αφορά τις
µισθολογικές τους πολιτικές και τους συναφείς κινδύνους, τα πιστωτικά ιδρύµατα και
οι εταιρίες επενδύσεων πρέπει να δηµοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά µε τις
µισθολογικέςπολιτικές και πρακτικές που εφαρµόζουν για τους υπαλλήλους των
οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ
κινδύνων του ιδρύµατος. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να επιβάλλεται µε την
επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδοµένων αυτών.16

(13)

Ο έλεγχος των κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτίθεται το πιστωτικό ίδρυµα
πρέπει να συνεπάγεται αποτελεσµατικά εποπτικά µέτρα. Είναι, εποµένως, αναγκαίο
να επιτευχθεί περαιτέρω σύγκλιση µε σκοπό την ενθάρρυνση της λήψης κοινών
αποφάσεων από τους εποπτικούς φορείς και την εξασφάλιση ισότιµων όρων
ανταγωνισµού εντός της Κοινότητας.

(14)

Πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο καθεστώς κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις πράξεις
τιτλοποίησης οι οποίες τροποποιούν άλλες πράξεις τιτλοποίησης και ενέχουν
υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από τις κανονικές πράξεις τιτλοποίησης, το οποίο θα
περιλαµβάνει σαφή αντικίνητρα προς τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις εταιρίες
επενδύσεων, για την αποφυγή επενδύσεων σε περίπλοκους και υψηλού κινδύνου
τίτλους.

(15)

Οι τράπεζες που επενδύουν σε τίτλους επανατιτλοποίησης υποχρεούνται βάσει της
οδηγίας 2006/48/ΕΚ να επιδεικνύουν τη δέουσα επιµέλεια επίσης σε σχέση µε τις
υποκείµενες πράξεις τιτλοποίησης και τα µη τιτλοποιηµένα ανοίγµατα στα οποία
βασίζονται τελικά οι επανατιτλοποιήσεις. Ανάλογα µε την πολυπλοκότητα των
επιπέδων των δοµών τιτλοποίησης και ανάλογα µε την πολυπλοκότητα και την
ποικιλία (ή και τα δύο) των µη τιτλοποιηµένων υποκείµενων ανοιγµάτων των
πράξεων επανατιτλοποίησης, η άσκηση της απαιτούµενης δέουσας επιµέλειας µπορεί
να είναι ανέφικτη ή οικονοµικά ασύµφορη (ή και τα δύο). Αυτό ισχύει ειδικότερα
όταν τα απώτερα υποκείµενα ανοίγµατα είναι, για παράδειγµα, εξαγορά µε δανειακή
µόχλευση ή δανειακή χρηµατοδότηση έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα ιδρύµατα δεν
πρέπει να επενδύουν σε τέτοιου είδους εξαιρετικά πολύπλοκες πράξεις
επανατιτλοποίησης. Κατά την αξιολόγηση της απαιτούµενης δέουσας επιµέλειας, οι
αρµόδιες αρχές πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους εξαιρετικά
πολύπλοκες πράξεις τιτλοποίησης και να απαιτούν την πλήρη αφαίρεσή τους από το
κεφάλαιο, εκτός εάν αποδειχθεί µε τρόπο πειστικό και ικανοποιητικό ότι, σε κάθε
µεµονωµένη περίπτωση εξαιρετικά πολύπλοκων ανοιγµάτων επανατιτλοποίησης, το

16

ΕΕ L 281, 23.11.95, σ. 31.

15

EL

ίδρυµα επέδειξε τη δέουσα επιµέλεια που απαιτείται από την οδηγία 2006/48/ΕΚ,
ακόµη και όσον αφορά τα απώτερα υποκείµενα ανοίγµατα.

EL

(16)

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

(17)

Οι διατάξεις σχετικά µε τη συνετή αποτίµηση της οδηγίας 2006/49/ΕΚ πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλα τα µέσα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, είτε στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών είτε εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Πρέπει να
αποσαφηνισθεί ότι, εάν η εφαρµογή της συνετής αποτίµησης συνεπάγεται κατώτερη
λογιστική αξία από αυτήν που αναγνωρίζεται πραγµατικά στη λογιστική καταχώριση,
η απόλυτη τιµή της διαφοράς πρέπει να αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια.

(18)

Τα ιδρύµατα πρέπει να µπορούν να επιλέξουν κατά πόσον θα εφαρµόσουν
κεφαλαιακή απαίτηση ή θα αφαιρέσουν από τα ίδια κεφάλαια τις θέσεις τιτλοποίησης
που σταθµίζονται µε συντελεστή στάθµισης κινδύνου 1 250 % βάσει της παρούσας
οδηγίας, ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι θέσεις βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών ή εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών.

(19)

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για κινδύνους διακανονισµού πρέπει να εφαρµόζονται
επίσης στις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγές.

(20)

Το µεταβιβάζον ή το ανάδοχο ίδρυµα δεν πρέπει να είναι σε θέση να παρακάµψουν
την απαγόρευση έµµεσης υποστήριξης χρησιµοποιώντας τα χαρτοφυλάκια
συναλλαγών τους για να παράσχουν την εν λόγω υποστήριξη.

(21)

Με την επιφύλαξη των δηµοσιοποιήσεων που απαιτούνται ρητά από την παρούσα
οδηγία, στόχος των απαιτήσεων δηµοσιοποίησης πρέπει να είναι να παρέχονται στους
συµµετέχοντες στην αγορά ακριβείς και λεπτοµερείς πληροφορίες όσον αφορά το
προφίλ κινδύνου των επιµέρους ιδρυµάτων. Εποµένως, τα ιδρύµατα πρέπει να
υποχρεούνται να δηµοσιοποιούν πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες δεν αναφέρονται
ρητά στην παρούσα οδηγία, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη του εν λόγω
στόχου.

(22)

Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνεκτική εφαρµογή σε ολόκληρη την Κοινότητα της
οδηγίας 2006/48/ΕΚ, η Επιτροπή και η επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής
εποπτείας συγκρότησαν το 2006 οµάδα εργασίας (την οµάδα µεταφοράς της οδηγίας
για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - CRDTG), στην οποία ανέθεσαν την εξέταση και
επίλυση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας.
Σύµφωνα µε τη CRDTG, ορισµένες τεχνικές διατάξεις των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και
2006/49/ΕΚ χρήζουν περαιτέρω αποσαφήνισης. Εποµένως, οι διατάξεις αυτές πρέπει
να προσαρµοσθούν.

(23)

Εάν µια εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση θέσης τιτλοποίησης ενσωµατώνει τις
συνέπειες χρηµατοδοτούµενης πιστωτικής προστασίας που παρέχεται από το ίδιο το
επενδυτικό ίδρυµα, το ίδρυµα δεν πρέπει να µπορεί να επωφεληθεί από τον
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χαµηλότερο συντελεστή στάθµισης κινδύνου που προκύπτει από τη συγκεκριµένη
προστασία. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συνεπάγεται την αφαίρεση της θέσης
τιτλοποίησης από το κεφάλαιο, εάν υπάρχουν άλλοι τρόποι καθορισµού ενός
συντελεστή στάθµισης κινδύνου σύµφωνα µε τον πραγµατικό κίνδυνο της θέσης,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η εν λόγω χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία.
(24)

Στον τοµέα της τιτλοποίησης, πρέπει να ενισχυθούν σηµαντικά οι απαιτήσεις
δηµοσιοποίησης των ιδρυµάτων. Πρέπει, ειδικότερα, να λαµβάνουν επίσης υπόψη
τους κινδύνους θέσεων τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.

(25)

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για ειδικούς κινδύνους για θέσεις τιτλοποίησης πρέπει να
ευθυγραµµίζονται µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις στο χαρτοφυλάκιο τραπεζικών
συναλλαγών, καθώς αυτές προσφέρουν µια πιο διαφοροποιηµένη και ευαίσθητη σε
θέµατα κινδύνων µεταχείριση των θέσεων τιτλοποίησης.

(26)

∆εδοµένων των πρόσφατων προβληµάτων, πρέπει να ενισχυθούν οι κανόνες που
εφαρµόζονται στα εσωτερικά υποδείγµατα για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών
απαιτήσεων κινδύνου αγοράς. Ειδικότερα, πρέπει να εξασφαλιστεί πληρέστερη
κάλυψη των κινδύνων όσον αφορά τους πιστωτικούς κινδύνους στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών. Επιπλέον, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν µια
συνιστώσα κατάλληλη για ακραίες συνθήκες για την ενίσχυση των κεφαλαιακών
απαιτήσεων σε περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών της αγοράς και µε σκοπό τη
µείωση του ενδεχοµένου προκυκλικότητας. Λαµβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες
ιδιαίτερες δυσκολίες χειρισµού των θέσεων τιτλοποίησης χρησιµοποιώντας
προσεγγίσεις βασισµένες σε εσωτερικά υποδείγµατα, η ικανότητα των ιδρυµάτων να
κατασκευάζουν υποδείγµατα για τους κινδύνους τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών πρέπει να περιορισθεί και πρέπει να απαιτείται εξ ορισµού µια
τυποποιηµένη κεφαλαιακή απαίτηση για θέσεις τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών.

(27)

Εποµένως, οι οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν
αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Η οδηγία 2006/48/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:
(1)

Στο άρθρο 4, παρεµβάλλονται τα ακόλουθα σηµεία 40α) και 40β):
40α) «επανατιτλοποίηση»: τιτλοποίηση στην οποία ένα ή περισσότερα υποκείµενα
χρηµατοδοτικά ανοίγµατα πληρούν τον ορισµό της θέσης τιτλοποίησης·
40β) «θέση επανατιτλοποίησης»: χρηµατοδοτικό άνοιγµα σε επανατιτλοποίηση·»

(2)

Το άρθρο 22 τροποποιείται ως ακολούθως:
α)

EL

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
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(3)

«1.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής απαιτούν από κάθε
πιστωτικό ίδρυµα να διαθέτει ένα άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, που
περιλαµβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση µε ευκρινείς, διαφανείς και
συνεπείς γραµµές ευθύνης, αποτελεσµατικές διαδικασίες εντοπισµού,
διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους
αναλαµβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, επαρκείς µηχανισµούς εσωτερικού
ελέγχου περιλαµβανοµένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών
διαδικασιών, καθώς και µισθολογικές πολιτικές και πρακτικές οι οποίες
τηρούν και προωθούν την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των
κινδύνων.»

β)

Προστίθεται η εξής παράγραφος 3:

«3.

Η επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας φροντίζει για την
εκπόνηση κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις ορθές µισθολογικές
πολιτικές οι οποίες είναι σύµφωνες προς τις αρχές που προβλέπονται στο
σηµείο 22 του παραρτήµατος V. Η ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθµιστικών αρχών
των αγορών κινητών αξιών συνεργάζεται στενά µε την επιτροπή ευρωπαϊκών
αρχών τραπεζικής εποπτείας για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραµµών
σχετικά µε τις µισθολογικές πολιτικές για τις κατηγορίες υπαλλήλων που
εµπλέκονται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και στην άσκηση
επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004 για
τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων.»

Στο άρθρο 54 προστίθεται η εξής παράγραφος:
«Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, για τους σκοπούς της πρώτης παραγράφου,
οι αντίστοιχες αρµόδιες αρχές τους έχουν την εξουσία να επιβάλλουν
οικονοµικές και µη οικονοµικές κυρώσεις και µέτρα. Οι εν λόγω κυρώσεις ή
τα µέτρα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.»

(4)

Το άρθρο 57 τροποποιείται ως ακολούθως:
α)

Στην πρώτη παράγραφο, το στοιχείο ιη) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο
«ιη) Το ποσό του ανοίγµατος σε θέσεις τιτλοποίησης που σταθµίζονται µε
συντελεστή στάθµισης 1250 % βάσει του Παραρτήµατος ΙΧ, Μέρος4 και το
ποσό του ανοίγµατος σε θέσεις τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
που σταθµίζονται µε συντελεστή στάθµισης 1 250% στις εκτός χαρτοφυλακίου
συναλλαγές του ίδιου πιστωτικού ιδρύµατος.

β)

Προστίθεται η εξής παράγραφος
Για τους σκοπούς του στοιχείου ιη), τα ποσά του ανοίγµατος υπολογίζονται µε
τον τρόπο που προσδιορίζεται στο Παράρτηµα IX, Μέρος 4.»

(5)

Στο άρθρο 64, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:
«5. Τα πιστωτικά ιδρύµατα εφαρµόζουν τις διατάξεις του Μέρους Β του
Παραρτήµατος VII της οδηγίας 2006/49/ΕΚ σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία
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τους που µετρώνται σε εύλογη αξία κατά τον υπολογισµό του ποσού των ιδίων
κεφαλαίων και δεν περιλαµβάνουν στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων τυχόν ποσά
αναγκαία ως προσαρµογές βάσει των εν λόγω διατάξεων.»
(6)

Το άρθρο 66 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Το σύνολο των στοιχείων που απαριθµούνται στα στοιχεία ιβ) έως ιη) του
άρθρου 57 αφαιρούνται κατά το ήµισυ από το σύνολο των στοιχείων που
απαριθµούνται στα στοιχεία α) έως γ), µείον τα στοιχεία που απαριθµούνται
στα στοιχεία θ) έως ια) του εν λόγω άρθρου, και κατά το ήµισυ από τα
στοιχεία που απαριθµούνται στα στοιχεία δ) έως η) του εν λόγω άρθρου,
τηρουµένων των περιορισµών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εάν
το ήµισυ του αθροίσµατος των στοιχείων που απαριθµούνται στα στοιχεία ιβ)
έως ιη) είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των στοιχείων που απαριθµούνται
στα στοιχεία δ) έως η) του άρθρου 57, η διαφορά αφαιρείται από το άθροισµα
των στοιχείων που απαριθµούνται στα στοιχεία α) έως γ), µείον τα στοιχεία
που απαριθµούνται στα στοιχεία θ) έως ια) του εν λόγω άρθρου.
Εάν τα στοιχεία που απαριθµούνται στο στοιχείο ιη) του άρθρου 57 έχουν
ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό των σταθµισµένων χρηµατοδοτικών
ανοιγµάτων για τους σκοπούς του άρθρου 75 σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται
στο Παράρτηµα ΙΧ, Μέρος 4 ή στον υπολογισµό των κεφαλαιακών
απαιτήσεων όπως προσδιορίζεται στο παράρτηµα I της οδηγίας 2006/49/ΕΚ,
τότε δεν αφαιρούνται.»

(7)

Στο άρθρο 75, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«γ) όσον αφορά το σύνολο των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων, για τον
κίνδυνο συναλλάγµατος, τον κίνδυνο διακανονισµού και τον κίνδυνο βασικών
εµπορευµάτων, των κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται βάσει του
άρθρου 18 της οδηγίας 2006/49/ΕΚ·»

(8)

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.

Τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύµατα δεν παρέχουν υποστήριξη στην
τιτλοποίηση, µε σκοπό τη µείωση των δυνητικών ή πραγµατικών απωλειών
των επενδυτών, πέρα από τις συµβατικές υποχρεώσεις τους:
α)

οποιοδήποτε µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο σε σχέση µε µια
τιτλοποίηση έπραξε οτιδήποτε από τα ακόλουθα:
i)

έκανε χρήση του άρθρου 95 για τον υπολογισµό των ποσών του
ανοίγµατος που σταθµίζονται µε συντελεστή στάθµισης κινδύνου·

ii)

πώλησε µέσα από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών του σε ΟΕΣΤ, µε
αποτέλεσµα να µην κατέχει πλέον κεφάλαιο για τον συγκεκριµένο
κίνδυνο των εν λόγω µέσων·

β) ένα ανάδοχο πιστωτικό ίδρυµα.»
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(9)

Το ακόλουθο άρθρο 122β παρεµβάλλεται µετά το άρθρο 122α:
«Άρθρο 122β
1.

Ανεξάρτητα από τους συντελεστές στάθµισης κινδύνου για τις γενικές θέσεις
επανατιτλοποίησης που παρατίθενται στο Παράρτηµα IX, Μέρος 4, οι
αρµόδιες αρχές απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα να εφαρµόζουν
συντελεστή στάθµισης κινδύνου 1250 % σε θέσεις σε εξαιρετικά πολύπλοκες
πράξεις επανατιτλοποίησης, εκτός εάν το πιστωτικό ίδρυµα απέδειξε στην
αρµόδια αρχή, για κάθε οικεία θέση επανατιτλοποίησης, ότι συµµορφώθηκε µε
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 122α παράγραφοι 4 και 5.

2.

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

Στο άρθρο 136 παράγραφος 2, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Για τον σκοπό του καθορισµού του κατάλληλου επιπέδου ιδίων κεφαλαίων στη
διαδικασία εποπτικού ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 124, οι
αρµόδιες αρχές αξιολογούν κατά πόσον απαιτείται οποιαδήποτε επιβολή ειδικής
απαίτησης ιδίων κεφαλαίων, πέραν του ελάχιστου επιπέδου, για την αποτύπωση των
κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί ένα πιστωτικό ίδρυµα, λαµβάνοντας
υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

(10)

α)

τις ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές της αξιολόγησης των εσωτερικών
κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 123·

β)

το πλαίσιο, τις διαδικασίες και του µηχανισµούς του πιστωτικού ιδρύµατος
που αναφέρονται στο άρθρο 22·

γ)

το αποτέλεσµα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα
µε το άρθρο 124.»

Το άρθρο 145 παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3.

Τα πιστωτικά ιδρύµατα υιοθετούν επίσηµη πολιτική συµµόρφωσης µε τις
υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 και
διαθέτουν πολιτικές αξιολόγησης της καταλληλότητας των δηµοσιοποιήσεών
τους, περιλαµβανοµένης της επαλήθευσης και της συχνότητάς τους. Τα
πιστωτικά ιδρύµατα διαθέτουν επίσης πολιτικές για να αξιολογούν κατά πόσον
οι δηµοσιοποιήσεις τους καθιστούν εµφανή όλα τα χαρακτηριστικά των
κινδύνου τους στους παρεµβαίνοντες στην αγορά.
Εάν οι εν λόγω δηµοσιοποιήσεις δεν καθιστούν εµφανή όλα τα
χαρακτηριστικά των κινδύνων τους στους παρεµβαίνοντας στην αγορά, τα
πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που είναι
αναγκαίες επιπλέον εκείνων που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1.
Ωστόσο, υποχρεούνται να δηµοσιοποιούν µόνον τις πληροφορίες που είναι
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ουσιώδεις και όχι ιδιόκτητες ή εµπιστευτικές σύµφωνα µε τα τεχνικά κριτήρια
που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII, Μέρος 1.»
(11)

Τα παραρτήµατα τροποποιούνται όπως προβλέπεται στο παράρτηµα I της παρούσας
οδηγίας:
Άρθρο 2

Η οδηγία 2006/49/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:
1)

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο
κ):
«κ)

2)

ως «θέση τιτλοποίησης» και «θέση επανατιτλοποίησης» νοούνται η θέση
τιτλοποίησης και η θέση επανατιτλοποίησης όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία
2006/48/ΕΚ.»

Στο άρθρο 17 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Όταν ένα ίδρυµα υπολογίζει ποσά χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων µε στάθµιση
κινδύνου για τους σκοπούς του Παραρτήµατος II της παρούσας οδηγίας σύµφωνα µε
τα άρθρα 84 έως 89 της οδηγίας 2006/48/EK, τότε, για τον υπολογισµό που
προβλέπεται στην οδηγία 2006/48/EK Παράρτηµα VII, Μέρος 1, παράγραφος 36,
εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:»

3)

Στο άρθρο 18 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«α)

4)

των κεφαλαιακών απαιτήσεων, που υπολογίζονται σύµφωνα µε τις µεθόδους
και εναλλακτικές επιλογές που καθορίζονται στα άρθρα 28 έως 32 και τα
Παραρτήµατα I, II και VI και, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το Παράρτηµα V,
βάσει του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους, και τις παραγράφους 1 έως 4 του
Παραρτήµατος II για τις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγές τους.»

Τα παραρτήµατα τροποποιούνται όπως προβλέπεται στο παράρτηµα II της παρούσας
οδηγίας.
Άρθρο 3
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία το αργότερο
έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010. Κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των
εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών και της παρούσας
οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, πρέπει να περιλαµβάνεται σε
αυτές αναφορά στην παρούσα οδηγία ή να συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά
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κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη
µέλη.
2.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τα παραρτήµατα V, VI, IX και XII της οδηγίας 2006/48/ΕΚ τροποποιούνται ως ακολούθως:
1)

Στο παράρτηµα V, προστίθεται το ακόλουθο τµήµα 11:
«11. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
22.

EL

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

η µισθολογική πολιτική συνάδει µε και προωθεί την ορθή και
αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την
ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ µέρους του πιστωτικού ιδρύµατος·

β)

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

γ)

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

δ)

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

ε)

στην περίπτωση που οι αµοιβές συνδέονται µε τις επιδόσεις, το συνολικό
ποσό των αµοιβών βασίζεται σε ένα συνδυασµό αξιολόγησης των
επιδόσεων του ατόµου, της οικείας επιχειρηµατικής µονάδας και των
συνολικών αποτελεσµάτων του πιστωτικού ιδρύµατος·

στ)

οι σταθερές και οι µεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αµοιβών
εξισορροπούνται κατάλληλα· η σταθερή συνιστώσα αντιπροσωπεύει ένα
αρκετά υψηλό µερίδιο των συνολικών αµοιβών ώστε να καθιστά εφικτή
την εφαρµογή µιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής πρόσθετων αµοιβών,
συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας µη καταβολής πρόσθετων
αµοιβών·

ζ)

οι πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία σύµβασης
αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και
είναι σχεδιασµένες κατά τρόπο ώστε να µην ανταµείβουν την αποτυχία·

η)

η µέτρηση των επιδόσεων που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των
πρόσθετων αµοιβών ή των αποθεµατικών πρόσθετων αµοιβών

23

EL

περιλαµβάνει προσαρµογή προς τους τρέχοντες και τους µελλοντικούς
κινδύνους και λαµβάνει υπόψη το κόστος του χρησιµοποιηθέντος
κεφαλαίου και τη ρευστότητα που απαιτείται·
θ)

2)

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

Το παράρτηµα VI, µέρος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
α)

Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 9, 10 και 11, τα ανοίγµατα έναντι
περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών σταθµίζονται όπως τα
ανοίγµατα έναντι ιδρυµάτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 11α. Η µεταχείριση
αυτή είναι ανεξάρτητη από τη χρήση της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 80,
παράγραφος 3. Η προτιµησιακή αντιµετώπιση των βραχυπρόθεσµων
ανοιγµάτων σύµφωνα µε τις παραγράφους 31, 32 και 37 δεν εφαρµόζεται.»

β)

Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 11α:
«11α. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 9, 10 και 11, τα ανοίγµατα έναντι
περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών των κρατών µελών τα οποία
είναι εκπεφρασµένα και χρηµατοδοτούνται στο εγχώριο νόµιµα της
συγκεκριµένης περιφερειακής κυβέρνησης και τοπικής αρχής σταθµίζονται µε
συντελεστή στάθµισης κινδύνου 20%.»

3)

Το παράρτηµα IX τροποποιείται ως ακολούθως:
α)

Στο µέρος 3 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):
«γ) Η πιστωτική αξιολόγηση δεν βασίζεται εν όλω ή εν µέρει σε µη
χρηµατοδοτούµενη υποστήριξη παρεχόµενη από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα.»

β)

Το µέρος 4 τροποποιείται ως ακολούθως:
i)

Στην παράγραφο 5, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Όταν δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί καµία πιστωτική αξιολόγηση
καθορισµένου ECAI για µια θέση σε εµπορεύσιµο τίτλο εξασφαλισµένο µε
περιουσιακά στοιχεία λόγω της απαίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1
στοιχείο γ) του µέρους 3, το πιστωτικό ίδρυµα δύναται να χρησιµοποιήσει τον
συντελεστή στάθµισης κινδύνου που έχει αποδοθεί σε µια ταµειακή
διευκόλυνση για τον υπολογισµό του ποσού του σταθµισµένου ποσού των
τιτλοποιηµένων ανοιγµάτων για τον εµπορεύσιµο τίτλο, εάν ο εµπορεύσιµος
τίτλος ενός προγράµµατος έκδοσης εµπορικών χρεογράφων εξασφαλισµένων
µε στοιχεία ενεργητικού και η ταµειακή διευκόλυνση σχηµατίζουν
αλληλεπικαλυπτόµενες θέσεις.»
ii)

EL
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«6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, το σταθµισµένο ποσό µιας
διαβαθµισµένης θέσης τιτλοποίησης ή επανατιτλοποίησης υπολογίζεται
εφαρµόζοντας στην αξία του ανοίγµατος τον συντελεστή στάθµισης που
αντιστοιχεί στη βαθµίδα πιστωτικής ποιότητας µε την οποία οι αρµόδιες αρχές
αποφάσισαν σύµφωνα µε το άρθρο 98, να αντιστοιχίσουν την πιστοληπτική
αξιολόγηση, όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1.»
iii)

Ο πίνακας 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Πίνακας 1
Βαθµίδα
πιστωτικής
ποιότητας

Θέσεις
τιτλοποίησης

1

2

3

4 (µόνον για πιστωτικές
αξιολογήσεις πλην των
βραχυπρόθεσµων
πιστοληπτικών
αξιολογήσεων)

20%

50%

100%

350%

100%

225%

650%

Όλες οι λοιπές
βαθµίδες
πιστωτικής
ποιότητας
1250%

Θέσεις
επανατιτλοποίησης 40%

1250%

iv)

Ο πίνακας 2 διαγράφεται.

v)

Η παράγραφος 46 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«46. Στη µέθοδο των διαβαθµίσεων, το σταθµισµένο ποσό µιας
διαβαθµισµένης θέσης τιτλοποίησης ή επανατιτλοποίησης υπολογίζεται
εφαρµόζοντας στην αξία ανοίγµατος τον συντελεστή στάθµισης της βαθµίδας
πιστωτικής ποιότητας µε την οποία οι αρµόδιες αρχές αποφάσισαν να
αντιστοιχίσουν την πιστοληπτική αξιολόγηση σύµφωνα µε το άρθρο 98, όπως
αναφέρεται στον Πίνακα 4 κατωτέρω, πολλαπλασιασµένο επί 1,06.»
vi)

Ο πίνακας 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Πίνακας 4
Βαθµίδα πιστωτικής ποιότητας

Θέσεις τιτλοποίησης

Πιστωτικές
Βραχυπρόθεσµες
αξιολογήσεις
πιστωτικές
πλην των
αξιολογήσεις
βραχυπρόθεσµων

Α

Β

Γ

∆

Ε

1

7%

12%

20%

20%

30%

8%

15%

25%

25%

40%

2
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Θέσεις
επανατιτλοποίησης
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3

10%

18%

12%

5
6

4

2

7

3

35%

35%

50%

20%

40%

65%

20%

35%

60%

100%

35%

50%

100%

150%

60%

75%

150%

225%

8

100%

200%

350%

9

250%

300%

500%

10

425%

500%

650%

11

650%

750%

850%

Κάθε άλλη και µη διαβαθµισµένες

1250%

vii) Η παράγραφος 47 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«47. Οι συντελεστές στάθµισης της στήλης Γ του πίνακα 4 εφαρµόζονται εάν η
θέση τιτλοποίησης δεν είναι θέση επανατιτλοποίησης και εάν ο πραγµατικός
αριθµός ανοιγµάτων που τιτλοποιήθηκαν είναι κάτω των έξι. Για τις υπόλοιπες
θέσεις τιτλοποίησης που δεν είναι θέσεις επανατιτλοποίησης, εφαρµόζονται οι
συντελεστές στάθµισης της στήλης Β, εκτός εάν η θέση ανήκει στο τµήµα
τιτλοποίησης µε την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα, οπότε
εφαρµόζεται ο συντελεστής στάθµισης της στήλης Α. Για τις θέσεις
επανατιτλοποίησης, εφαρµόζεται ο συντελεστής στάθµισης της στήλης Ε,
εκτός εάν η θέση ανήκει στο τµήµα επανατιτλοποίησης µε την υψηλότερη
εξοφλητική προτεραιότητα και κανένα από τα υποκείµενα ανοίγµατα δεν ήταν
ανοίγµατα επανατιτλοποίησης, οπότε εφαρµόζεται η στήλη ∆. Κατά τον
προσδιορισµό του τµήµατος µε την υψηλότερη προτεραιότητα δεν απαιτείται
να λαµβάνονται υπόψη τα ποσά που οφείλονται δυνάµει συµβάσεων
παράγωγων µέσων επιτοκίου και τιµών συναλλάγµατος, ούτε οι οφειλόµενες
προµήθειες ή άλλες παρόµοιες πληρωµές.»
viii) Η παράγραφος 48 διαγράφεται:
ix)

Η παράγραφος 49 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«49. Κατά τον υπολογισµό του πραγµατικού αριθµού τιτλοποιηµένων
απαιτήσεων, όλες οι απαιτήσεις έναντι του ιδίου οφειλέτη αντιµετωπίζονται ως
µία και µόνο απαίτηση. Ο πραγµατικός αριθµός απαιτήσεων υπολογίζεται µε
τον τύπο:
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∑ EAD
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όπου EADi είναι το άθροισµα των αξιών ανοιγµάτων έναντι του iστού
οφειλέτη. Εάν το τµήµα χαρτοφυλακίου που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο
άνοιγµα (C1) είναι διαθέσιµο, το πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να υπολογίσει τον
αριθµό Ν ως 1/C1.»
x)

Η παράγραφος 50 διαγράφεται.

xi)

Η παράγραφος 52 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«52. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 58 και 59, ο συντελεστής στάθµισης
που εφαρµόζεται στην τιτλοποιηµένη θέση µε τη µέθοδο του εποπτικού
υποδείγµατος είναι ο συντελεστής στάθµισης κινδύνου που εφαρµόζεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 53. Ωστόσο, ο συντελεστής στάθµισης κινδύνου
δεν είναι κατώτερος του 20 % για τις θέσεις επανατιτλοποίησης και δεν είναι
κατώτερος του 7% για όλες τις λοιπές θέσεις τιτλοποίησης.»
xii) Στην παράγραφο 53, το έκτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«N είναι ο πραγµατικός αριθµός ανοιγµάτων όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 49. Στην περίπτωση πράξεων επανατιτλοποίησης, το
πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να εξετάσει τον αριθµό των ανοιγµάτων τιτλοποίησης
της οµάδας και όχι τον αριθµό των υποκειµένων ανοιγµάτων στις αρχικές
οµάδες από τις οποίες απορρέουν τα υποκείµενα ανοίγµατα τιτλοποίησης.»
4)

Το παράρτηµα XII, µέρος 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Οι παράγραφοι 9 και 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«9. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους
σύµφωνα µε το άρθρο 75 στοιχεία β) και γ) δηµοσιοποιούν τις απαιτήσεις
αυτές χωριστά για κάθε κίνδυνο που αναφέρεται στις διατάξεις αυτές.
Επιπλέον, η κεφαλαιακή απαίτηση για ειδικό κίνδυνο επιτοκίου θέσεων
τιτλοποίησης δηµοσιοποιείται χωριστά.
10. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους
σύµφωνα µε το Παράρτηµα V της οδηγίας 2006/49/ΕΚ δηµοσιοποιούν τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) για κάθε καλυπτόµενο υποχαρτοφυλάκιο:
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i)

τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υποδειγµάτων·

ii)

για την κεφαλαιακή απαίτηση πρόσθετου κινδύνου, τις
µεθοδολογίες που χρησιµοποιήθηκαν και τους κινδύνους που
µετρήθηκαν µέσω της χρήσης εσωτερικού υποδείγµατος,
συµπεριλαµβανοµένης περιγραφής της προσέγγισης που
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χρησιµοποιήθηκε από το πιστωτικό ίδρυµα για τον καθορισµό
οριζόντων ρευστότητας, τις µεθοδολογίες που χρησιµοποιήθηκαν
για την επίτευξη αξιολόγησης κεφαλαίων σύµφωνης προς το
πρότυπο της απαιτούµενης ευρωστίας, και τις µεθόδους που
χρησιµοποιήθηκαν για την επικύρωση του υποδείγµατος·
ακραίων

iii)

περιγραφή
του
προγράµµατος
προσοµοίωσης
καταστάσεων που εφαρµόζεται στο υποχαρτοφυλάκιο·

iv)

περιγραφή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για το δοκιµαστικό
εκ των υστέρων έλεγχο και την επικύρωση της ακρίβειας και της
συνέπειας των εσωτερικών υποδειγµάτων και των διαδικασιών
ανάπτυξης υποδειγµάτων·

β)

τον βαθµό αποδοχής από τις αρµόδιες αρχές·

γ)

περιγραφή του βαθµού και των µεθοδολογιών για τη συµµόρφωση προς
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα VII Μέρος Β της οδηγίας
2006/49/ΕΚ·

δ)

την υψηλότερη, την κατώτερη και τη µέση τιµών των ακόλουθων
µεγεθών:
i)

των καθηµερινών µετρήσεων δυνητικής ζηµίας κατά τη διάρκεια
της περιόδου που καλύπτει η έκθεση και κατά τη λήξη της
περιόδου·

(ii)

των µετρήσεων δυνητικής ζηµίας σε ακραίες συνθήκες κατά τη
διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση και κατά τη λήξη
της περιόδου·

(iii) της κεφαλαιακής απαίτησης πρόσθετου κινδύνου κατά τη διάρκεια
της περιόδου που καλύπτει η έκθεση και κατά τη λήξη της
περιόδου·
ε)

το ποσό του κεφαλαίου για αυξηµένο κίνδυνο, µαζί µε τον σταθµισµένο
µέσο ορίζοντα ρευστότητας για κάθε καλυπτόµενο υποχαρτοφυλάκιο·

στ)

σύγκριση των καθηµερινών µετρήσεων δυνητικής ζηµίας στο τέλος της
ηµέρας µε τις ηµερήσιες µεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου στο
τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας, µαζί µε ανάλυση τυχόν
σηµαντικών υπερβάσεων κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση.»

β) Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«14. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπολογίζουν τα σταθµισµένα ποσά σύµφωνα
µε τα άρθρα 94 έως 101 ή τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σύµφωνα µε την
παράγραφο 16α του παραρτήµατος I της οδηγίας 2006/49/ΕΚ δηµοσιοποιούν
τις ακόλουθες πληροφορίες, όπου αρµόζει χωριστά για το χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών και για τις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγές:

EL
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α)

περιγραφή των στόχων του πιστωτικού ιδρύµατος σε σχέση µε τη
δραστηριότητα τιτλοποίησης·

β)

φύση άλλων κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου
ρευστότητας που ενέχουν τα τιτλοποιηµένα περιουσιακά στοιχεία·

γ)

τύπος των κινδύνων όσον αφορά την εξοφλητική προτεραιότητα των
υποκείµενων θέσεων τιτλοποίησης και όσον αφορά τα υποκείµενα
περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω θέσεων τιτλοποίησης που
αναλαµβάνονται
και
διακρατούνται
µε
τη
δραστηριότητα
επανατιτλοποίησης·

δ)

διάφοροι ρόλοι του πιστωτικού ιδρύµατος στη διαδικασία τιτλοποίησης·

ε)

βαθµός συµµετοχής του πιστωτικού ιδρύµατος σε κάθε τιτλοποίηση·

στ)

περιγραφή των υφιστάµενων διαδικασιών για την παρακολούθηση των
µεταβολών του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς των
ανοιγµάτων τιτλοποίησης, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον
οποίο η συµπεριφορά των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων επιδρά
στα ανοίγµατα τιτλοποίησης, και περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο οι
εν λόγω διαδικασίες διαφέρουν για τα ανοίγµατα επανατιτλοποίησης·

ζ)

περιγραφή της πολιτικής του πιστωτικού ιδρύµατος όσον αφορά τη
χρήση της αντισταθµιστικής και της µη χρηµατοδοτούµενης προστασίας
για τη µείωση των κινδύνων των διακρατούµενων ανοιγµάτων
τιτλοποίησης και επανατιτλοποίησης, συµπεριλαµβανοµένου του
προσδιορισµού ουσιωδών αντισυµβαλλοµένων αντιστάθµισης ανά
συναφή τύπο ανοίγµατος σε κίνδυνο·

η)

µέθοδοι υπολογισµού των σταθµισµένων ποσών τις οποίες το πιστωτικό
ίδρυµα
εφαρµόζει
στις
δραστηριότητες
τιτλοποίησης,
συµπεριλαµβανοµένων των τύπων ανοιγµάτων τιτλοποίησης στους
οποίους εφαρµόζεται κάθε προσέγγιση·

θ)

τύπους ΟΕΣΤ που χρησιµοποιεί το πιστωτικό ίδρυµα, ως ανάδοχος, για
την τιτλοποίηση ανοιγµάτων τρίτων, συµπεριλαµβανοµένου του κατά
πόσον και σε ποια µορφή και σε ποιον βαθµό το πιστωτικό ίδρυµα
διαθέτει ανοίγµατα στις εν λόγω ΟΕΣΤ, τόσο εντός όσο και εκτός
ισολογισµού·

ι)

περίληψη των λογιστικών µεθόδων τις οποίες το πιστωτικό ίδρυµα
εφαρµόζει στις δραστηριότητες τιτλοποίησης, περιλαµβανοµένων των
εξής πληροφοριών:
i)

κατάταξη των συναλλαγών ως πωλήσεων ή ως χρηµατοδοτήσεων·

ii)

λογιστική καταχώριση των κερδών από πωλήσεις·

iii)

µέθοδοι και βασικές παραδοχές και πληροφορίες για την
αποτίµηση θέσεων τιτλοποίησης·
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iv)

αντιµετώπιση των σύνθετων πράξεων τιτλοποίησης εάν αυτές δεν
καλύπτονται από άλλες λογιστικές µεθόδους·

v)

τρόπος αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων εν αναµονή
τιτλοποίησης και κατά πόσον καταχωρούνται στις εκτός
χαρτοφυλακίου συναλλαγές ή στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών του
πιστωτικού ιδρύµατος·

vi)

πολιτικές καταχώρισης υποχρεώσεων στον ισολογισµό για
ρυθµίσεις που µπορεί να απαιτήσουν από το πιστωτικό ίδρυµα να
παράσχει χρηµατοδοτική υποστήριξη σε τιτλοποιηµένα
περιουσιακά στοιχεία·

ια)

επωνυµίες των ECAI των οποίων οι αξιολογήσεις χρησιµοποιούνται για
τις πράξεις τιτλοποίησης και είδη των ανοιγµάτων για τα οποία
χρησιµοποιείται κάθε ECAI·

ιβ)

όπου συντρέχει περίπτωση, περιγραφή της µεθόδου εσωτερικής
αξιολόγησης που προβλέπεται στο Παράρτηµα IX Μέρος 4,
συµπεριλαµβανοµένων της δοµής της διαδικασίας εσωτερικής
αξιολόγησης και της σχέσης µεταξύ εσωτερικής αξιολόγησης και
εξωτερικών διαβαθµίσεων, της χρήσης εσωτερικής αξιολόγησης για
σκοπούς άλλους πλην της εσωτερικής αξιολόγησης κεφαλαίων, των
µηχανισµών ελέγχου της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης,
συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης της ανεξαρτησίας, της ευθύνης και
της επανεξέτασης της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης· τύποι
ανοιγµάτων στους οποίους εφαρµόζεται η διαδικασία εσωτερικής
αξιολόγησης και προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων που
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των επιπέδων πιστωτικής
ενίσχυσης, ανά τύπο ανοίγµατος·

ιγ)

εξήγηση των σηµαντικών µεταβολών που αφορούν οποιεσδήποτε
ποσοτικές δηµοσιοποιήσεις των στοιχείων θ) έως ιβ) από την τελευταία
περίοδο για την οποία υποβλήθηκε έκθεση·

ιδ)

χωριστά για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τις εκτός χαρτοφυλακίου
συναλλαγές, οι ακόλουθες πληροφορίες ανά τύπο ανοίγµατος:
i)

το συνολικό ποσό των εκκρεµών ανοιγµάτων που έχουν
τιτλοποιηθεί από το πιστωτικό ίδρυµα, χωριστά για τις
παραδοσιακές και σύνθετες πράξεις τιτλοποίησης και για τις
πράξεις τιτλοποίησης στις οποίες το πιστωτικό ίδρυµα ενεργεί
µόνον ως ανάδοχος·

ii)

το συνολικό ποσό των εντός ισολογισµού ανοιγµάτων
τιτλοποίησης που διακρατήθηκαν ή αγοράσθηκαν και των εκτός
ισολογισµού ανοιγµάτων τιτλοποίησης·

iii)

το συνολικό
τιτλοποίησης·

ποσό
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ιε)

iv)

για τιτλοποιηµένες διευκολύνσεις που υπάγονται σε ρύθµιση
πρόωρης εξόφλησης των τίτλων, το σύνολο των εκταµιευθέντων
ανοιγµάτων που αποδίδονται στα συµφέροντα του πωλητή και του
επενδυτή αντίστοιχα, τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που
ανέλαβε το πιστωτικό ίδρυµα σε σχέση µε τις διακρατούµενες
µετοχές του (του πωλητή) των εκταµιευθέντων υπολοίπων και των
µη εκταµιευθεισών πιστωτικών γραµµών, και τις συνολικές
κεφαλαιακές απαιτήσεις που ανέλαβε το πιστωτικό ίδρυµα σε
σχέση µε τις µετοχές του επενδυτή εκταµιευθέντων υπολοίπων και
των µη εκταµιευθεισών πιστωτικών γραµµών·

v)

το ποσό των ανοιγµάτων τιτλοποίησης που αφαιρούνται από τα
ίδια κεφάλαια ή που σταθµίζονται µε συντελεστή στάθµισης
κινδύνου 1 250%·

vi)

σύνοψη της δραστηριότητας πράξεων τιτλοποίησης του τρέχοντος
έτος, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού των ανοιγµάτων που
τιτλοποιήθηκαν και του κέρδους ή της ζηµίας που καταχωρήθηκε
για την πώληση·

χωριστά για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τις εκτός χαρτοφυλακίου
συναλλαγές, οι ακόλουθες πληροφορίες:
i)

το συνολικό ποσό ανοιγµάτων τιτλοποίησης που διακρατήθηκαν ή
αγοράσθηκαν και τις συναφείς κεφαλαιακές απαιτήσεις, µε
κατανοµή σε ανοίγµατα τιτλοποίησης και ανοίγµατα
επανατιτλοποίησης και περαιτέρω κατανοµή σε κατάλληλο αριθµό
ζωνών συντελεστών στάθµισης ή κεφαλαιακών απαιτήσεων, για
κάθε χρησιµοποιούµενη µέθοδο κεφαλαιακών απαιτήσεων·

ii)

το συνολικό ποσό ανοιγµάτων επανατιτλοποίησης που
διακρατήθηκαν ή αγοράσθηκαν κατανεµηµένων ανάλογα µε το
άνοιγµα πριν από και µετά την αντιστάθµιση/ασφάλιση και το
άνοιγµα σε χρηµατοδοτικούς εγγυητές, κατανεµηµένο ανάλογα µε
κατηγορίες πιστοληπτικής ικανότητας εγγυητών ή επωνυµία
εγγυητών·

ιστ) για τις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγές και όσον αφορά τα ανοίγµατα
που τιτλοποιήθηκαν από το πιστωτικό ίδρυµα, το ποσό των
αποµειωµένων/ληξιπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων και των ζηµιών
που καταχωρήθηκαν από το πιστωτικό ίδρυµα κατά την τρέχουσα
περίοδο, µε κατανοµή αµφοτέρων ανά τύπο ανοίγµατος·
ιζ)

για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, το συνολικό υπόλοιπο των
ανοιγµάτων που τιτλοποιήθηκαν από το πιστωτικό ίδρυµα και υπόκεινται
σε κεφαλαιακά απαίτηση για κίνδυνο αγοράς, µε κατανοµή σε
παραδοσιακά/σύνθετα ανοίγµατα και ανά τύπο ανοίγµατος.»

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

EL

α)

πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που
χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της µισθολογικής πολιτικής,
συµπεριλαµβανοµένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, πληροφοριών
σχετικά µε τη σύνθεση και την εντολή της µισθολογικής επιτροπής , της
επωνυµίας του εξωτερικού συµβούλου του οποίου οι υπηρεσίες
χρησιµοποιήθηκαν για τον καθορισµό της µισθολογικής πολιτικής και
του ρόλου των οικείων ενδιαφεροµένων·

β)

πληροφορίες σχετικά µε τη σχέση µεταξύ αµοιβής και επιδόσεων·

γ)

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

δ)

πληροφορίες σχετικά µε τα κριτήρια επιδόσεων, στα οποία βασίζονται το
δικαίωµα απόκτησης µετοχών, δικαιωµάτων προαίρεσης ή οι µεταβλητές
συνιστώσες των αµοιβών·

ε)

κύριες παράµετροι και σκεπτικό κάθε καθεστώτος πρόσθετων αµοιβών
και κάθε άλλης µη χρηµατικής παροχής.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Τα παραρτήµατα I, II, V και VII της οδηγίας 2006/49/ΕΚ τροποποιούνται ως ακολούθως:
1)

Το παράρτηµα I τροποποιείται ως ακολούθως:
α)

Η παράγραφος 14 τροποποιείται ως ακολούθως:
i)

Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«14. Το ίδρυµα κατατάσσει τις καθαρές θέσεις του στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών σε µέσα τα οποία δεν είναι θέσεις τιτλοποίησης, µε βάση τον
υπολογισµό που καθορίζεται στην παράγραφο 1, µεταξύ των ενδεδειγµένων
κατηγοριών του Πίνακα 1, µε κριτήριο τον εκδότη/οφειλέτη τους, την
εξωτερική ή εσωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση και την εναποµένουσα
ληκτότητα· στη συνέχεια τις πολλαπλασιάζει επί τους συντελεστές στάθµισης
που παρατίθενται στον πίνακα αυτόν. Αθροίζει τις σταθµισµένες θέσεις του, οι
οποίες προκύπτουν από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και της
παραγράφου 16α (ανεξάρτητα από το εάν είναι θετικές ή αρνητικές),
προκειµένου να υπολογίσει την κεφαλαιακή του απαίτηση έναντι του ειδικού
κινδύνου.»
(ii)
β)

Η τέταρτη παράγραφος διαγράφεται.

Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 16α:
«16α. Το ίδρυµα υπολογίζει την κεφαλαιακή απαίτηση για τις καθαρές θέσεις
του στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών σε µέσα που είναι θέσεις
τιτλοποίησης ως ακολούθως:

EL

α)

για θέσεις τιτλοποίησης που θα υπάγονταν στην τυποποιηµένη
µέθοδο για τον πιστωτικό κίνδυνο στις εκτός χαρτοφυλακίου
συναλλαγές του ίδιου ιδρύµατος, 8% των σταθµισµένων ποσών
βάσει της τυποποιηµένης µεθόδου όπως προβλέπεται στο
Παράρτηµα IX, Μέρος 4 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ·

β)

για θέσεις τιτλοποίησης που θα υπάγονταν στη µέθοδο των
εσωτερικών διαβαθµίσεων στις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγές
του ίδιου ιδρύµατος, 8% των σταθµισµένων ποσών βάσει της
µεθόδου των εσωτερικών διαβαθµίσεων όπως προβλέπεται στο
Παράρτηµα IX, Μέρος 4 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Η µέθοδος του
εποπτικού υποδείγµατος είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί µόνον
µε την εποπτική έγκριση ιδρυµάτων πλην του µεταβιβάζοντος
ιδρύµατος, το οποίο µπορεί να την εφαρµόσει για την ίδια θέση
τιτλοποίησης στις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγές του. Εάν
συντρέχει περίπτωση, οι εκτιµήσεις της PD και των LGD ως
στοιχείων για τη µέθοδο του εποπτικού υποδείγµατος καθορίζονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 84 έως 89 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ ή
εναλλακτικά, και µε την επιφύλαξη χωριστής εποπτικής έγκρισης,
βάσει µεθόδου που προβλέπεται στο παράρτηµα V, παράγραφος
5α·
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γ)

γ)

ανεξάρτητα από τις παραγράφους α) και β) ανωτέρω, για θέσεις
επανατιτλοποίησης που θα υπάγονταν σε συντελεστή στάθµισης
κινδύνου 1 250 % σύµφωνα µε το άρθρο 122β παράγραφος 1 της
οδηγίας 2006/48/ΕΚ, εάν περιλαµβάνονταν στις εκτός
χαρτοφυλακίου συναλλαγές των ίδιων ιδρυµάτων, 8% των
σταθµισµένων ποσών σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο.»

Η παράγραφος 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«34. Το ίδρυµα αθροίζει όλες τις καθαρές θετικές θέσεις του και όλες τις
καθαρές αρνητικές θέσεις του κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1.
Το ίδρυµα πολλαπλασιάζει τη συνολική µεικτή θέση του επί 8 %,
προκειµένου να υπολογίσει την κεφαλαιακή απαίτηση για την κάλυψη
του ειδικού κινδύνου.»

δ)
2)

Η παράγραφος 35 διαγράφεται.

Στο παράρτηµα II, παράγραφος 7, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Εντούτοις, εάν πρόκειται για πιστωτικό παράγωγο τύπου «credit default
swap», το ίδρυµα του οποίου το άνοιγµα που προκύπτει από την εν λόγω
συµφωνία ανταλλαγής αποτελεί θετική θέση στο υποκείµενο µέσο, έχει την
ευχέρεια να εφαρµόσει ποσοστό 0 % για το ενδεχόµενο µελλοντικό πιστωτικό
άνοιγµα, εκτός αν το πιστωτικό παράγωγο τύπου «credit default swap»
υπόκειται σε ρήτρα εκκαθάρισης σε περίπτωση αφερεγγυότητας της οντότητας
της οποίας το άνοιγµα που προκύπτει από τη συµφωνία ανταλλαγής αποτελεί
αρνητική θέση στο υποκείµενο µέσο, έστω και αν το υποκείµενο µέσο δεν
τελεί σε κατάσταση αθέτησης τήρησης υποχρέωσης, οπότε το ύψος του
δυνητικού µελλοντικού πιστωτικού ανοίγµατος του ιδρύµατος περιορίζεται
στο ποσό των προσαυξήσεων που δεν έχουν ακόµη καταβληθεί από την
οντότητα στο ίδρυµα.»

3)

Το παράρτηµα V τροποποιείται ως ακολούθως:
α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Οι αρµόδιες αρχές επιτρέπουν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
παρόν Παράρτηµα, στα ιδρύµατα να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
τους για τον κίνδυνο θέσης, τον κίνδυνο συναλλάγµατος ή/και τον κίνδυνο
βασικού εµπορεύµατος µε τα εσωτερικά τους υποδείγµατα αντί, ή σε
συνδυασµό, µε τις µεθόδους που περιγράφονται στα Παραρτήµατα I, III και
IV. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ρητή αναγνώριση των αρµόδιων αρχών για
τη χρησιµοποίηση των υποδειγµάτων αυτών, χάριν εποπτείας των κεφαλαίων.»

β)

Στην παράγραφο 4, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Οι αρµόδιες αρχές εξετάζουν την ικανότητα του ιδρύµατος να προβαίνει σε
δοκιµαστικό εκ των υστέρων έλεγχο τόσο των πραγµατικών όσο και των
υποθετικών µεταβολών της αξίας του χαρτοφυλακίου. Ο δοκιµαστικός εκ των
υστέρων έλεγχος των υποθετικών µεταβολών της αξίας του χαρτοφυλακίου
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γίνεται µε βάση µια σύγκριση µεταξύ της αξίας του χαρτοφυλακίου κατά το
πέρας της ηµέρας, και της αξίας του κατά το πέρας της εποµένης,
υποτιθεµένου ότι οι θέσεις παραµένουν αµετάβλητες. Οι αρµόδιες αρχές
απαιτούν από τα ιδρύµατα να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για τη βελτίωση
του προγράµµατος δοκιµαστικού εκ των υστέρων ελέγχου εφόσον αυτό
κρίνεται ανεπαρκές. Κατ’ ελάχιστο, οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τα
ιδρύµατα να πραγµατοποιούν εκ των υστέρων δοκιµαστικούς ελέγχους είτε
υποθετικών αποτελεσµάτων συναλλαγών (βάσει των µεταβολών στην αξία
χαρτοφυλακίου που θα προέκυπταν εάν οι θέσεις παρέµεναν αµετάβλητες στο
τέλος της ηµέρας).»
γ)

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5.

Για τους σκοπούς του υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για
την κάλυψη του ειδικού κινδύνου από διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς
και µετοχικούς τίτλους, οι αρµόδιες αρχές αναγνωρίζουν τη χρήση του
εσωτερικού υποδείγµατος ενός ιδρύµατος, εφόσον το εσωτερικό
υπόδειγµα πληροί, εκτός από τους υπόλοιπους όρους του παρόντος
Παραρτήµατος, και τους ακόλουθους όρους:
α)

εξηγεί τη διαχρονική διακύµανση των τιµών του χαρτοφυλακίου·

β)

λαµβάνει υπόψη τη συγκέντρωση από άποψη µεγέθους και τις
µεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου·

γ)

αντέχει στις αντίξοες συνθήκες·

δ)

επιβεβαιώνεται µε δοκιµαστικό εκ των υστέρων έλεγχο µε τον
οποίο εκτιµάται εάν έχει υπολογισθεί ακριβώς ο ειδικός κίνδυνος.
Εάν οι αρµόδιες αρχές επιτρέπουν τη διενέργεια του δοκιµαστικού
εκ των υστέρων ελέγχου βάσει σχετικών υποχαρτοφυλακίων, τα εν
λόγω υποχαρτοφυλάκια πρέπει να επιλέγονται µε συνέπεια·

ε)

λαµβάνει υπόψη τον κίνδυνο βάσης. Αυτό σηµαίνει ότι τα
ιδρύµατα αποδεικνύουν ότι το εσωτερικό υπόδειγµα επηρεάζεται
από σηµαντικές επί µέρους διαφορές µεταξύ παρεµφερών αλλά όχι
ταυτόσηµων θέσεων·

στ)

λαµβάνει υπόψη τον κίνδυνο γεγονότος.

Το εσωτερικό υπόδειγµα του ιδρύµατος εκτιµά συντηρητικά, βάσει
ρεαλιστικών σεναρίων αγοράς, τον κίνδυνο από θέσεις µε χαµηλότερη
ρευστότητα ή/και µε χαµηλή διαφάνεια τιµών. Επιπλέον, το εσωτερικό
υπόδειγµα πληροί τα ελάχιστα πρότυπα για τα δεδοµένα. Τα προσεγγιστικά
δεδοµένα πρέπει να εκτιµώνται συντηρητικά και να χρησιµοποιούνται µόνο
όταν τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν είναι επαρκή ή δεν αντικατοπτρίζουν την
πραγµατική µεταβλητότητα µιας θέσης ή ενός χαρτοφυλακίου.
Το ίδρυµα δύναται να επιλέξει να αποκλείσει από τον υπολογισµό της
κεφαλαιακής απαίτησης για ειδικό κίνδυνο, µε χρήση εσωτερικού
υποδείγµατος, τις θέσεις εκείνες για τις οποίες ικανοποιεί µια κεφαλαιακή
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απαίτηση για κινδύνους θέσης σύµφωνα µε την παράγραφο 16α του
παραρτήµατος I.
Καθώς οι τεχνικές και οι βέλτιστες πρακτικές εξελίσσονται, τα ιδρύµατα
εφαρµόζουν τις εν λόγω νέες τεχνικές και πρακτικές.»
δ)

Παρεµβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 5α έως 5ια:
«5α. Τα ιδρύµατα που υπάγονται στην παράγραφο 5 για τους
διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους διαθέτουν µέθοδο για την
αποτύπωση, στον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους, των
κινδύνων αθέτησης και µεταβολής της διαβάθµισης των θέσεων του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους που αυξάνουν τους κινδύνους που
αποτυπώνονται από τη µέτρηση της δυνητικής ζηµίας, όπως
προσδιορίζεται στην παράγραφο 5. Το ίδρυµα καταδεικνύει ότι η
µέθοδός του πληροί προδιαγραφές αξιοπιστίας συγκρίσιµες µε αυτές της
µεθόδου που καθορίζεται στα άρθρα 84 έως 89 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ,
υπό
την
προϋπόθεση
διαρκούς
επιπέδου
κινδύνου,
και
προσαρµοζόµενου, όποτε ενδείκνυται, ώστε να αντικατοπτρίζει τον
αντίκτυπο της ρευστότητας, των συγκεντρώσεων, της αντιστάθµισης και
της προαιρετικότητας.
Πεδίο εφαρµογής

5β.

Η µέθοδος αποτύπωσης των αυξηµένων κινδύνων αθέτησης και
µεταβολής της διαβάθµισης καλύπτει όλες τις θέσεις που υπάγονται σε
κεφαλαιακή απαίτηση για ειδικό κίνδυνο επιτοκίου, αλλά δεν καλύπτει
εκείνες που υπάγονται στην ειδική µεταχείριση της παραγράφου 16α του
Παραρτήµατος I. Με την επιφύλαξη εποπτικής έγκρισης, το ίδρυµα
δύναται να επιλέξει να συµπεριλάβει συστηµατικά όλες τις θέσεις
εισηγµένων µετοχικών τίτλων και τις θέσεις παραγώγων που βασίζονται
σε εισηγµένους µετοχικούς τίτλους για τις οποίες η εν λόγω
συµπερίληψη είναι συνεπής προς τον τρόπο εσωτερικής µέτρησης και
διαχείρισης των κινδύνων από την τράπεζα. Η µέθοδος πρέπει να
αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο των συσχετίσεων µεταξύ γεγονότων
αθέτησης και µεταβολής της διαβάθµισης. ∆εν πρέπει να αντικατοπτρίζει
τον αντίκτυπο της διαφοροποίησης µεταξύ γεγονότων αθέτησης και
µεταβολής της διαβάθµισης, αφενός, και άλλων παραγόντων κινδύνου
αγοράς, αφετέρου.

Παράµετροι

5γ.

Η µέθοδος αποτύπωσης των αυξηµένων κινδύνων πρέπει να µετρά τις
ζηµίες λόγω αθέτησης και µεταβολής των εσωτερικών ή εξωτερικών
διαβαθµίσεων στο διάστηµα εµπιστοσύνης 99,9 % σε κεφαλαιακό
ορίζοντα ενός έτους.

Οι υπόθέσεις συσχέτισης υποστηρίζονται από ανάλυση αντικειµενικών
δεδοµένων σε ένα εννοιολογικά άρτιο πλαίσιο. Η µέθοδος αποτύπωσης των
αυξηµένων κινδύνων αντικατοπτρίζει κατάλληλα τις συγκεντρώσεις εκδοτών.
Πρέπει να αντικατοπτρίζονται επίσης οι συγκεντρώσεις που µπορούν να
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προκύψουν τόσο εντός όσο και µεταξύ κατηγοριών προϊόντων υπό ακραίες
συνθήκες.
Η µέθοδος βασίζεται στην υπόθεση διαρκούς επιπέδου κινδύνου κατά τον
κεφαλαιακό ορίζοντα του ενός έτους, πράγµα που σηµαίνει ότι συγκεκριµένες
επιµέρους θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών ή σύνολα θέσεων που
αποτέλεσαν αντικείµενο αθέτησης ή µεταβολής της διαβάθµισης κατά τον
ορίζοντα ρευστότητάς τους εξισορροπούνται εκ νέου στη λήξη του ορίζοντα
ρευστότητάς τους για την επίτευξη του αρχικού επιπέδου κινδύνου.
Εναλλακτικά, ένα ίδρυµα δύναται να επιλέξει να χρησιµοποιεί µε συνέπεια µια
υπόθεση σταθερής θέσης διάρκειας ενός έτους.
5δ.

Οι ορίζοντες ρευστότητας πρέπει να καθορίζονται ανάλογα µε τον χρόνο
που απαιτείται για την πώληση της θέσης ή την αντιστάθµιση όλων των
ουσιωδών συναφών κινδύνων τιµής σε µια αγορά υπό ακραίες συνθήκες
και να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το µέγεθος της θέσης. Οι ορίζοντες
ρευστότητας αντικατοπτρίζουν την πραγµατική πρακτική και πείρα κατά
τη διάρκεια περιόδων τόσο συστηµικών όσο και ιδιαζουσών συνθηκών.
Ο ορίζοντας ρευστότητας µετράται βάσει συντηρητικών υποθέσεων και
πρέπει να είναι αρκετά αποµακρυσµένος, ώστε η ίδια η πράξη της
πώλησης ή της αντιστάθµισης να µην επηρεάζει ουσιωδώς την τιµή στην
οποία θα πραγµατοποιηθεί η πώληση ή η αντιστάθµιση.

Ο καθορισµός του κατάλληλου ορίζοντα ρευστότητας για µια θέση ή ένα
σύνολο θέσεων υπόκειται σε κατώτερο όριο τριών µηνών.
Ο καθορισµός του κατάλληλου ορίζοντα ρευστότητας για µια θέση ή ένα
σύνολο θέσεων λαµβάνει υπόψη τις εσωτερικές πολιτικές του ιδρύµατος που
αφορούν τις προσαρµογές αποτίµησης και τη διαχείριση έωλων θέσεων. Όταν
το ίδρυµα καθορίζει ορίζοντες ρευστότητας για σύνολα θέσεων και όχι για
µεµονωµένες θέσεις, τα κριτήρια καθορισµού συνόλων θέσεων ορίζονται κατά
τρόπο που να αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τις διαφορές ρευστότητας. Οι
ορίζοντες ρευστότητες είναι µεγαλύτεροι για συγκεντρωµένες θέσεις,
αντικατοπτρίζοντας το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τη
ρευστοποίηση τέτοιων θέσεων. Ο ορίζοντας ρευστότητας µιας αποθήκης
τιτλοποίησης αντικατοπτρίζει τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη, την
πώληση και την τιτλοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, ή για την
αντιστάθµιση των ουσιωδών παραγόντων κινδύνων, υπό ακραίες συνθήκες
αγοράς.
5ε.

EL

Είναι δυνατόν να ενσωµατωθούν αντισταθµίσεις στη µέθοδο ενός
ιδρύµατος για την αποτύπωση των αυξηµένων κινδύνων αθέτησης και
µεταβολής διαβάθµισης. Οι θέσεις είναι δυνατόν να συµψηφισθούν, όταν
η θέση αγοράς και η θέση πώλησης αναφέρονται στο ίδιο
χρηµατοπιστωτικό µέσο. Οι συνέπειες της αντιστάθµισης ή της
διαφοροποίησης που συνδέονται µε θέσεις αγοράς και θέσεις πώλησης
που αφορούν διαφορετικά µέσα ή διαφορετικούς τίτλους του ίδιου
πιστούχου, καθώς και θέσεις αγοράς και θέσεις πώλησης σε
διαφορετικούς εκδότες, µπορούν να αναγνωρισθούν µόνον µε τον
καθορισµό υποδειγµάτων ακαθάριστων θέσεων αγοράς και θέσεων
πώλησης στα διάφορα µέσα. Τα ιδρύµατα αντικατοπτρίζουν τον
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αντίκτυπο ουσιωδών κινδύνων που µπορεί να επέλθουν στο διάστηµα
µεταξύ της λήξης της αντιστάθµισης και του ορίζοντα ρευστότητας,
καθώς και το ενδεχόµενο σηµαντικών κινδύνων βάσης, µέσω
στρατηγικών αντιστάθµισης ανά προϊόν, εξοφλητικής προτεραιότητας
στη δοµή του κεφαλαίου, εσωτερικής ή εξωτερικής διαβάθµισης,
ληκτότητας, ηµεροµηνίας έκδοσης και άλλων διαφορών στα µέσα. Το
ίδρυµα αντικατοπτρίζει µια αντιστάθµιση µόνον στον βαθµό που µπορεί
να διατηρηθεί ακόµη και εάν ο πιστούχος πλησιάζει ένα πιστωτικό ή
άλλο γεγονός.
Για τις θέσεις χαρτοφυλακίου συναλλαγών που αντισταθµίζονται µέσω
δυναµικών στρατηγικών αντιστάθµισης, είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί η
επανεξισορρόπηση της αντιστάθµισης εντός του ορίζοντα ρευστότητας της
αντισταθµισµένης θέσης εφόσον το ίδρυµα (i) επιλέγει να ενσωµατώσει σε
υπόδειγµα την επανεξισορρόπηση της αντιστάθµισης µε συνεπή τρόπο σε
σχέση µε το συναφές σύνολο θέσεων χαρτοφυλακίου συναλλαγών, (ii)
καταδεικνύει ότι η συµπερίληψη της επανεξισορρόπησης συνεπάγεται
καλύτερη µέτρηση του κινδύνου, και (iii) καταδεικνύει ότι οι αγορές για τα
µέσα που λειτουργούν ως αντισταθµίσεις διαθέτουν επαρκή ρευστότητα, ώστε
η εν λόγω επανεξισορρόπηση να καθίσταται εφικτή ακόµη και σε περιόδους
ακραίων συνθηκών. Τυχόν υπολειπόµενοι κίνδυνοι δυναµικών στρατηγικών
αντιστάθµισης πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην κεφαλαιακή απαίτηση.
5στ. Η µέθοδος αποτύπωσης των αυξηµένων κινδύνων αθέτησης και
µεταβολής διαβάθµισης πρέπει να αντικατοπτρίζει τον µη γραµµικό
αντίκτυπο των δικαιωµάτων προαίρεσης, των δοµηµένων πιστωτικών
παραγώγων και άλλων θέσεων µε ουσιώδη µη γραµµική συµπεριφορά
όσον αφορά τις µεταβολές των τιµών. Το ίδρυµα λαµβάνει επίσης
δεόντως υπόψη το ποσό του κινδύνου υποδείγµατος που ενέχει η
αποτίµηση και η εκτίµηση των κινδύνων τιµής που συνδέονται µε τέτοια
προϊόντα.
5ζ.

Η µέθοδος αποτύπωσης των αυξηµένων κινδύνων αθέτησης και
µεταβολής διαβάθµισης βασίζεται σε αντικειµενικά δεδοµένα.

Επικύρωση

5η.
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Στο πλαίσιο της ανεξάρτητης αξιολόγησης του συστήµατος µέτρησης
κινδύνου και της επικύρωσης των εσωτερικών υποδειγµάτων τους, όπως
απαιτείται στο παρόν παράρτηµα, τα ιδρύµατα, όσον αφορά τη µέθοδο
αποτύπωσης των αυξηµένων κινδύνων αθέτησης και µεταβολής
διαβάθµισης:
i)

επικυρώνουν ότι η µέθοδος ανάπτυξης υποδείγµατος για τις
συσχετίσεις και τις µεταβολές των τιµών είναι κατάλληλη για το
χαρτοφυλάκιό της, συµπεριλαµβανοµένων της επιλογής και των
συντελεστών στάθµισης των παραγόντων συστηµατικού κινδύνου·

ii)

διεξάγουν διάφορες προσοµοιώσεις ακραίων συνθηκών,
συµπεριλαµβανοµένων ανάλυσης ευαισθησίας και ανάλυσης
σεναρίων, για την αξιολόγηση της ποιοτικής και ποσοτικής
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αξιοπιστίας της µεθόδου, ιδίως όσον αφορά τη µεταχείριση
συγκεντρώσεων. Οι εν λόγω προσοµοιώσεις δεν περιορίζονται στο
φάσµα των ιστορικά γνωστών γεγονότων·
iii)

εφαρµόζουν
κατάλληλη
ποσοτική
επικύρωση,
συµπεριλαµβανοµένων σχετικών δεικτών αναφοράς εσωτερικών
υποδειγµάτων.

Η µέθοδος αποτύπωσης των αυξηµένων κινδύνων πρέπει να είναι συνεπής
προς τις µεθόδους εσωτερικής διαχείρισης κινδύνου του ιδρύµατος για τον
προσδιορισµό, τη µέτρηση και τη διαχείριση κινδύνων συναλλαγών.
Τεκµηρίωση

5θ.

Το ίδρυµα τεκµηριώνει τη µέθοδο αποτύπωσης των αυξηµένων κινδύνων
αθέτησης και µεταβολής διαβάθµισης που χρησιµοποιεί, ώστε οι
παραδοχές του όσον αφορά τη συσχέτιση και άλλες υποθέσεις που
αφορούν την ανάπτυξη υποδείγµατος να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια
για τις αρµόδιες αρχές.

Εσωτερικές µέθοδοι βασισµένες σε διαφορετικές παραµέτρους

5ι.

Εάν το ίδρυµα χρησιµοποιεί µια µέθοδο αποτύπωσης των αυξηµένων
κινδύνων αθέτησης και µεταβολής διαβάθµισης η οποία δεν είναι
σύµφωνη προς όλες τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου, αλλά
είναι συνεπής προς τις εσωτερικές µεθόδους του ιδρύµατος για τον
προσδιορισµό, τη µέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων, πρέπει να
είναι σε θέση να καταδείξει ότι η µέθοδός του έχει ως αποτέλεσµα
κεφαλαιακή απαίτηση η οποία είναι τουλάχιστον ίση µε εκείνη που θα
προέκυπτε εάν βασιζόταν σε µέθοδο πλήρως σύµφωνη προς τις
απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. Οι αρµόδιες αρχές εξετάζουν τη
συµµόρφωση προς την προηγούµενη πρόταση τουλάχιστον άπαξ
ετησίως. Η επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας
παρακολουθεί το εύρος των πρακτικών στον συγκεκριµένο τοµέα και
καταρτίζει κατευθυντήριες γραµµές για την εξασφάλιση ίσων όρων
ανταγωνισµού.

Συχνότητα υπολογισµού

5ια. Το ίδρυµα υπολογίζει τη µέθοδο αποτύπωσης των αυξηµένων κινδύνων
τουλάχιστον σε εβδοµαδιαία βάση
ε)

Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«7.

στ)

EL

Για τους σκοπούς της παραγράφου 10β στοιχείο α) και 10β στοιχείο β),
στο αποτέλεσµα του εσωτερικού υποδείγµατος του ιδρύµατος
εφαρµόζεται πολλαπλασιαστικός συντελεστής (m+) τουλάχιστον 3.»

Στην παράγραφο 8, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
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«Για τους σκοπούς της παραγράφου 10β στοιχείο α) και 10β στοιχείο β), ο
προσαυξάνεται
κατά
ένα
πολλαπλασιαστικός
συντελεστής
(m+)
συµπληρωµατικό συντελεστή ύψους µηδέν (0) έως ένα (1), σύµφωνα µε τον
Πίνακα 1, ανάλογα µε τον αριθµό των υπερβάσεων κατά τις αµέσως
προηγούµενες 250 εργάσιµες ηµέρες. Τα σχετικά στοιχεία αντλούνται από τον
εκ των υστέρων δοκιµαστικό έλεγχο του ιδρύµατος της µέτρησης της
δυνητικής ζηµίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 10. Οι αρµόδιες αρχές
υποχρεώνουν τα ιδρύµατα να υπολογίζουν τις υπερβάσεις χωρίς ανακολουθίες
βάσει του εκ των υστέρων δοκιµαστικού ελέγχου επί υποθετικών αλλαγών της
αξίας του χαρτοφυλακίου. Υπέρβαση είναι η εντός µιας ηµέρας µεταβολή
αξίας που υπερβαίνει το µέτρο ηµερήσιας δυνητικής ζηµίας το προκύπτον από
το εσωτερικό υπόδειγµα του ιδρύµατος. Για τον καθορισµό του
συµπληρωµατικού συντελεστή, καταγράφεται ο συνολικός αριθµός των
υπερβάσεων τουλάχιστον ανά τρίµηνο.»
ζ)

Η παράγραφος 9 διαγράφεται.

η)

Η παράγραφος 10 τροποποιείται ως ακολούθως:
i)

Το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«γ) περίοδος διακράτησης δέκα ηµερών·»
ii)

Το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«ε) µηνιαία ενηµέρωση των δεδοµένων.»
θ)

Παρεµβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 10α και 10β:
«10α. Επιπλέον, κάθε ίδρυµα υπολογίζει µια «δυνητική ζηµία ακραίων
συνθηκών» βάσει της 10ήµερης περιόδου διακράτησης, του µονόπλευρου
διαστήµατος εµπιστοσύνης 99 % µέτρησης της δυνητικής ζηµίας του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου, µε βαθµονόµηση των στοιχείων του
υποδείγµατος δυνητικής ζηµίας σύµφωνα µε ιστορικά δεδοµένα από περιόδους
σηµαντικών ακραίων χρηµατοοικονοµικών συνθηκών συναφών προς το
χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης. Η επιλογή των εν λόγω ιστορικών δεδοµένων
υπόκειται σε ετήσια επανεξέταση και έγκριση από τις αρµόδιες αρχές. Η
επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας παρακολουθεί το εύρος
των πρακτικών στον συγκεκριµένο τοµέα και καταρτίζει κατευθυντήριες
γραµµές για την εξασφάλιση σύγκλισης. Τα ιδρύµατα υπολογίζουν τη
δυνητική ζηµία σε ακραίες συνθήκες τουλάχιστον σε εβδοµαδιαία βάση.
10β. Κάθε ίδρυµα πρέπει να ικανοποιεί, σε καθηµερινή βάση, κεφαλαιακή
απαίτηση η οποία εκφράζεται ως το άθροισµα:
α)

EL

το υψηλότερο εκ των δύο ακόλουθων ποσών: 1) τη δυνητική ζηµία
της προηγούµενης ηµέρας, όπως µετρήθηκε σύµφωνα µε την
παράγραφο 10 (VaRt-1)· και (2) τον µέσο όσο των ηµερήσιων
µετρήσεων της δυνητικής ζηµίας σύµφωνα µε την παράγραφο 10
σε καθεµία από τις προηγούµενες εξήντα εργάσιµες ηµέρες
(VaRavg), πολλαπλασιαζόµενο επί τον πολλαπλασιαστικό
συντελεστή (m+)·
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συν
β)

το υψηλότερο εκ των δύο ακόλουθων ποσών: 1) την τελευταία
διαθέσιµη µέτρηση δυνητικής ζηµίας υπό ακραίες συνθήκες,
σύµφωνα µε την παράγραφο 10α (sVaRt-1)· και 2) τον µέσο όρο της
δυνητικής ζηµίας υπό ακραίες συνθήκες που υπολογίσθηκε µε τον
τρόπο και τη συχνότητα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 10α
κατά τη διάρκεια των προηγούµενων εξήντα εργάσιµων ηµερών
(sVaRavg), επί τον πολλαπλασιαστικό συντελεστή (m+)·

συν
γ)

το άθροισµα των σταθµισµένων θέσεών του (ανεξάρτητα από το
κατά πόσον είναι θετικές ή αρνητικές), όπως προκύπτει από την
εφαρµογή της παραγράφου 16α του Παραρτήµατος I·

συν
δ)

ι)

το υψηλότερο εκ των δύο ακόλουθων ποσών: 1) την πιο πρόσφατη
µέτρηση· και 2) τον µέσο όρο µετρήσεων 12 εβδοµάδων των
αυξηµένων κινδύνων αθέτησης και µεταβολής διαβάθµισης του
ιδρύµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 5α.»

Στην παράγραφο 12, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Το υπόδειγµα µέτρησης κινδύνων λαµβάνει υπόψη επαρκή αριθµό
παραγόντων κινδύνου, ανάλογα µε το επίπεδο της δραστηριότητας του
ιδρύµατος στις αντίστοιχες αγορές. Εάν ένας παράγοντας κινδύνου
ενσωµατώνεται στο υπόδειγµα αποτίµησης κινδύνων του ιδρύµατος, αλλά όχι
στο υπόδειγµα µέτρησης κινδύνων, το ίδρυµα πρέπει να είναι σε θέση να
αιτιολογήσει την παράλειψη αυτή κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρµόδια
αρχή. Επιπλέον, το υπόδειγµα µέτρησης κινδύνων αποτυπώνει τη µη
γραµµικότητα για τα δικαιώµατα προαίρεσης και άλλα προϊόντα καθώς και τον
κίνδυνο συσχέτισης και τον κίνδυνο βάσης. Όταν χρησιµοποιούνται
προσεγγιστικά δεδοµένα για παράγοντες κινδύνου, πρέπει να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία τους για την πραγµατική κατεχόµενη θέση. Επιπλέον, ισχύουν
ειδικότερα τα ακόλουθα για µεµονωµένους τύπους κινδύνου:»

4)

Το παράρτηµα VII, µέρος B τροποποιείται ως ακολούθως:
α)

Στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«α) τεκµηριωµένες έγγραφες πολιτικές και διαδικασίες για τη µέθοδο
αποτίµησης. Το εν λόγω στοιχείο περιλαµβάνει τον σαφή καθορισµό των
ευθυνών των διαφόρων τοµέων που έχουν σηµασία για τον καθορισµό της
αποτίµησης, τις πηγές πληροφόρησης για την αγορά και την εξέταση της
καταλληλότητάς τους, τις κατευθυντήριες γραµµές για τη χρήση αφανών
στοιχείων που αντικατοπτρίζουν τις παραδοχές του ιδρύµατος όσον αφορά τα
στοιχεία που θα χρησιµοποιήσουν οι παρεµβαίνοντες στην αγορά για την
αποτίµηση της θέσης, τη συχνότητα ανεξάρτητων αποτιµήσεων, τις χρονικές
παραµέτρους των τιµών κλεισίµατος, διαδικασίες για την προσαρµογή
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αποτιµήσεων και διαδικασίες επαλήθευσης, τόσο στη λήξη µήνα όσο και
µεµονωµένου χαρακτήρα·»
β)

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Τα ιδρύµατα αποτιµούν τις θέσεις τους όποτε είναι δυνατό. Με τον όρο
«καθηµερινή αποτίµηση» νοείται η σε ηµερήσια τουλάχιστον βάση αποτίµηση
θέσεων σε τιµές εκκαθάρισης άµεσα διαθέσιµες και προερχόµενες από
ανεξάρτητη πηγή (π.χ. τιµές χρηµατιστηρίου, τιµές που είναι διαθέσιµες
ηλεκτρονικά και τιµές προερχόµενες από περισσότερες ανεξάρτητες και
έγκυρες χρηµατιστηριακές εταιρείες).»

γ)

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5. Όταν δεν είναι δυνατή η καθηµερινή αποτίµηση, τα ιδρύµατα οφείλουν να
αποτιµούν συντηρητικά τις θέσεις ή τα χαρτοφυλάκιά τους βάσει υποδείγµατος
πριν από την εφαρµογή της κεφαλαιακής µεταχείρισης που αρµόζει στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Με τον όρο «αποτίµηση βάσει υποδείγµατος»
νοείται κάθε αποτίµηση η οποία πρέπει να γίνει µε τη µέθοδο της συγκριτικής
αξιολόγησης ή της παρέκτασης ή να υπολογισθεί άλλως µε βάση δεδοµένα της
αγοράς.»

δ)

Στην παράγραφο 6, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«α) τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη γνωρίζουν τα στοιχεία του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών ή άλλων θέσεων εύλογης αξίας που υπόκεινται σε
αποτίµηση βάσει υποδείγµατος και αντιλαµβάνονται τον βαθµό αβεβαιότητας
που τούτο συνεπάγεται για τη γνωστοποίηση του κινδύνου ή της επίδοσης της
εκάστοτε πράξης·»

ε)

Οι παράγραφοι 8 και 9 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Προσαρµογές αποτίµησης
8. Τα ιδρύµατα συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ διαδικασίες που να
επιτρέπουν τις προσαρµογές αποτίµησης.
Γενικά πρότυπα
9. Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν την τυπική διερεύνηση της σκοπιµότητας των
ακόλουθων προσαρµογών αποτίµησης: µη δουλευµένα πιστωτικά περιθώρια,
έξοδα εκκαθάρισης, λειτουργικοί κίνδυνοι, πρόωρη λήξη, επενδυτικά έξοδα
και έξοδα χρηµατοδότησης, µελλοντικά διοικητικά έξοδα και, εφόσον ισχύει,
κίνδυνος υποδείγµατος.»
στ)

Οι παράγραφοι 11 έως 15 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«11. Τα ιδρύµατα θεσπίζουν και διατηρούν διαδικασίες για τον υπολογισµό
της προσαρµογής στην τρέχουσα αποτίµηση θέσεων µειωµένης ρευστότητας.
Οι εν λόγω αποτιµήσεις είναι, εφόσον απαιτείται, επιπρόσθετες τυχόν
µεταβολών στην αξία της θέσης που απαιτούνται για σκοπούς
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, και σχεδιάζονται έτσι ώστε να
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αντικατοπτρίζουν την έλλειψη ρευστότητας της θέσης. Βάσει των εν λόγω
διαδικασιών, όταν ένα ίδρυµα εξετάζει κατά πόσον είναι απαραίτητη η
προσαρµογή αποτίµησης για θέσεις µειωµένης ρευστότητας, συνεκτιµά
διάφορους παράγοντες, στους οποίους συγκαταλέγονται οι εξής: το χρονικό
διάστηµα που απαιτείται για την αντιστάθµιση της θέσης ή των κινδύνων που
περικλείει η θέση· η µεταβλητότητα και ο µέσος όρος των αποκλίσεων µεταξύ
τιµής αγοράς και τιµής πώλησης· η διαθεσιµότητα παρεχόµενων τιµών
(πλήθος και ταυτότητα των ειδικών διαπραγµατευτών)· και η µεταβλητότητα
και ο µέσος όρος των όγκων συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων των όγκων
συναλλαγών κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίων συνθηκών της αγοράς, τις
συγκεντρώσεις στην αγορά, τη χρονολογική διάρθρωση των θέσεων, το βαθµό
στον οποίο η αποτίµηση βασίζεται σε υπόδειγµα θεωρητικών τιµών (markingto-model) και την επίπτωση άλλων κινδύνων που σχετίζονται µε το υπόδειγµα.
12. Όταν ένα ίδρυµα χρησιµοποιεί αποτιµήσεις τρίτων ή αποτιµήσεις βάσει
υποδείγµατος, πρέπει να εξετάζει τη σκοπιµότητα προσαρµογής αποτίµησης.
Επιπλέον, τα ιδρύµατα εξετάζουν την αναγκαιότητα θέσπισης προσαρµογών
για θέσεις µειωµένης ρευστότητας και ελέγχουν συνεχώς την καταλληλότητά
τους.
13. Σε περίπτωση που οι προσαρµογές αποτίµησης προκαλούν σηµαντικά
αρνητικά αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης, αυτά αφαιρούνται από τα
αρχικά ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος σύµφωνα µε το στοιχείο ια) του άρθρου
57 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.
14. Τα λοιπά κέρδη ή ζηµίες που προέρχονται από προσαρµογές αποτίµησης
συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό των «καθαρών κερδών χαρτοφυλακίου
συναλλαγών»που µνηµονεύεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του άρθρου 13
και προστίθενται σε ή αφαιρούνται από τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που είναι
επιλέξιµα για την κάλυψη απαιτήσεων κινδύνου αγοράς σύµφωνα µε τις
υπόψη διατάξεις.
15. Οι προσαρµογές αποτίµησης που υπερβαίνουν εκείνα που
πραγµατοποιούνται στο λογιστικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται το ίδρυµα
εξετάζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 13, εάν προκαλούν σηµαντικές
ζηµίες, ή, σε αντίθετη περίπτωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 14.»
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