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Δελτίο συνοπτικής παρουσίασης
Εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με πιθανές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Α. Ανάγκη ανάληψης δράσης
Γιατί; Ποιο είναι το πρόβλημα που εξετάζεται;
Σύμφωνα με τη συμφωνία της G20 στο Πίτσμπουργκ, το 2009, για τη μείωση του συστημικού κινδύνου που
συνδέεται με την εκτεταμένη χρήση των παραγώγων, η ΕΕ εξέδωσε τον κανονισμό για τις υποδομές των
ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), το 2012. Βασικός πυλώνας του κανονισμού EMIR είναι η απαίτηση να
εκκαθαρίζονται οι τυποποιημένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μέσω κεντρικών
αντισυμβαλλομένων (CCP), η οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015. Η υποχρεωτική εκκαθάριση
για ορισμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η αύξηση της εθελοντικής χρήσης της κεντρικής
εκκαθάρισης, στο πλαίσιο της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων στην αγορά όσον αφορά τα
οφέλη της, έχει οδηγήσει σε ταχεία αύξηση του όγκου των δραστηριοτήτων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων,
από τότε που εκδόθηκε ο κανονισμός EMIR – τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Υπό το πρίσμα της συναφούς
αυξανόμενης συγκέντρωσης του πιστωτικού κινδύνου στις υποδομές αυτές, οι εποπτικές ρυθμίσεις για τους
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους της ΕΕ και τρίτων χωρών, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κανονισμό EMIR, θα
μπορούσαν να γίνουν πιο αποτελεσματικές.
Βάσει του κανονισμού EMIR, οι ισχύουσες ρυθμίσεις για την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων της
ΕΕ, η οποία διενεργείται με τη συμμετοχή σωμάτων εποπτών όπου ο συντονισμός γίνεται από την αρχή της
χώρας καταγωγής, εγείρουν ορισμένες ανησυχίες: i) λόγω της σημασίας ενός περιορισμένου αριθμού κεντρικών
αντισυμβαλλομένων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ στο σύνολό του, η εξάρτηση κυρίως από την
εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής δημιουργεί προβληματισμούς· ii) οι διαφορές στις εποπτικές πρακτικές σε
ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους ρυθμιστικού και εποπτικού αρμπιτράζ για τους
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και, έμμεσα, για τα εκκαθαριστικά τους μέλη και τους πελάτες τους· iii) ο ρόλος
των κεντρικών τραπεζών ως εκδοτών νομίσματος δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στα σώματα των κεντρικών
αντισυμβαλλομένων.
Υπάρχουν επίσης ανησυχίες όσον αφορά τις εποπτικές ρυθμίσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ: ii) η εφαρμογή των κανόνων του κανονισμού EMIR σχετικά με
την ισοδυναμία και αναγνώριση κατέδειξε ορισμένες ελλείψεις, ιδίως όσον αφορά τη συνεχή εποπτεία των
αναγνωρισμένων κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών, ii) υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για
αναντιστοιχίες μεταξύ των εποπτικών στόχων και των στόχων των κεντρικών τραπεζών, εντός των σωμάτων
εποπτών στο πλαίσιο των κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών, όπου συμμετέχουν αρχές τρίτων
χωρών· iii) πιθανές αλλαγές των κανόνων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και/ή του ρυθμιστικού πλαισίου σε
τρίτη χώρα θα μπορούσε να δημιουργήσει άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κεντρικών
αντισυμβαλλόμενων της ΕΕ και τρίτων χωρών, και περιθώρια για ρυθμιστικό ή εποπτικό αρμπιτράζ, καθώς δεν
υπάρχει επί του παρόντος κανένας μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι η ΕΕ ενημερώνεται αυτόματα για τις
αλλαγές αυτές. Σημαντικός όγκος συναλλαγών επί παραγώγων εκφρασμένων σε ευρώ, και άλλες συναλλαγές
που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης της ΕΕ, εκκαθαρίζονται σήμερα από κεντρικούς
αντισυμβαλλομένους του Ηνωμένου Βασιλείου· το γεγονός αυτό ενισχύει τις ανησυχίες που προαναφέρθηκαν,
δεδομένου του ποσοστού των εν λόγω συναλλαγών που θα εκκαθαρίζονται σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
Τι αναμένεται να επιτευχθεί με την παρούσα πρωτοβουλία;
Με την πρωτοβουλία αναμένεται να αυξηθεί η συνέπεια των εποπτικών ρυθμίσεων για τους κεντρικούς
αντισυμβαλλομένους που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, καθώς και η επαρκής αναγνώριση του ειδικού ρόλου
της Κεντρικής Τράπεζας Έκδοσης (ΚΤΕ), όπως και να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να παρακολουθεί, να
εντοπίζει και να μετριάζει τους κινδύνους κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών.
Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της δράσης σε επίπεδο ΕΕ;
Ο κανονισμός EMIR διέπει το εποπτικό πλαίσιο για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι
εγκατεστημένοι στην ΕΕ και το καθεστώς για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους τρίτων χωρών που παρέχουν
υπηρεσίες εκκαθάρισης στην ΕΕ. Η αύξηση της εποπτικής συνοχής σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει ώστε να
αντιμετωπιστούν: i) οι συστημικοί κίνδυνοι που τίθενται από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ενοποιημένους και
διασυνδεδεμένους σε υψηλό βαθμό, που λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση πέραν της εμβέλειας των εθνικών
εποπτικών αρχών· και ii) οι κίνδυνοι που προκύπτουν από αποκλίνουσες εποπτικές πρακτικές, που τα κράτη
μέλη δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνα τους. Με την ενίσχυση της έντασης της εποπτείας, από την ΕΕ, των
συστημικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι
απειλές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ΕΕ στο σύνολό της.

Β. Λύσεις
Ποιες νομοθετικές και μη νομοθετικές επιλογές πολιτικής έχουν εξεταστεί; Υπάρχει προτιμώμενη
επιλογή ή όχι; Γιατί;
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Όσον αφορά τη συνέπεια των εποπτικών ρυθμίσεων για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι
εγκατεστημένοι στην ΕΕ, εξετάστηκαν τρεις επιλογές: 1) διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης (δηλαδή καμία
δράση πολιτικής)· 2) καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού εποπτικού μηχανισμού· και 3) δημιουργία μιας ενιαίας
ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής. Η προτιμώμενη επιλογή είναι η επιλογή 2, γεγονός που θα αφήσει τις
υφιστάμενες εποπτικές εξουσίες σε μεγάλο βαθμό στην αρμοδιότητα των εθνικών εποπτικών αρχών,
λαμβανομένης υπόψη της δημοσιονομικής τους ευθύνης, ενώ θα δημιουργήσει ταυτόχρονα έναν εποπτικό
μηχανισμό της ΕΕ για τη διαχείριση των πεδίων κοινού ενδιαφέροντος σε πιο συγκεντρωτική βάση και θα
ενισχύσει τη συμβολή των ΚΤΕ στην εποπτική διαδικασία. Η επιλογή αυτή είναι επίσης η πλέον ενδεδειγμένη για
την επίτευξη του στόχου που συνίσταται στη βελτίωση της συνέπειας των εποπτικών ρυθμίσεων για τους
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα αποφευχθούν οι αδυναμίες της επιλογής 3.
Όσον αφορά τον μετριασμό των κινδύνων κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών, εξετάστηκαν τρεις
επιλογές. Η επιλογή 1 συνίσταται στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης (δηλαδή καμία δράση πολιτικής).
Σύμφωνα με την επιλογή 2, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών θα απαιτείται να είναι εγκατεστημένοι
και να έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην ΕΕ, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε αντισυμβαλλομένους ή
τόπους διαπραγμάτευσης στην ΕΕ ή να παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης σε νομίσματα της ΕΕ. Σύμφωνα με
την επιλογή 3, ο βαθμός και η ένταση της εποπτείας της ΕΕ θα είναι ανάλογοι και θα εξαρτώνται από τους
κινδύνους που ενέχουν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών για την ΕΕ. Θα μπορούσαν να οριστούν
διάφορα κριτήρια ή κατώτατα όρια: i) οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι με μικρό αντίκτυπο θα μπορούσαν να
υπόκεινται σε ενισχυμένη εφαρμογή του καθεστώτος του κανονισμού EMIR σχετικά με την ισοδυναμία και την
αναγνώριση· και ii) οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι με μέτριο έως υψηλό αντίκτυπο θα μπορούσαν να υπόκεινται
σε προοδευτική κλίμακα επιπρόσθετων εποπτικών απαιτήσεων. Η εκτίμηση επιπτώσεων καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η επιλογή 3 είναι η πλέον κατάλληλη για να επιτευχθεί ο στόχος της ενίσχυσης της ικανότητας
της ΕΕ να παρακολουθεί, να εντοπίζει και να μετριάζει τους κινδύνους κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων
χωρών.
Ποιος υποστηρίζει την κάθε επιλογή;
Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών συγκεντρώθηκαν μέσω τριών δημόσιων διαβουλεύσεων: της
διαβούλευσης του 2015 σχετικά με την επανεξέταση του EMIR, της διαβούλευσης του 2017 σχετικά με την
Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), της ενδιάμεσης επανεξέτασης και της διαβούλευσης του 2017 σχετικά με τη
λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Σχετικά με την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων
που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, οι συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι ήταν επιχειρήσεις,
υπογράμμισαν την ανάγκη να ενισχυθεί η εποπτική σύγκλιση σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται
η συστημική φύση των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, με παράλληλη διασφάλιση κατάλληλου ρόλου για τις
εθνικές αρχές και τις ΚΤΕ. Σχετικά με την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών, η ΕΑΚΑΑ
και οι δημόσιες αρχές υποστήριξαν την ενίσχυση της υφιστάμενης διαδικασίας αναγνώρισης, ενώ αρκετά
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του κλάδου, προειδοποίησαν για τον κίνδυνο
κατακερματισμού της αγοράς.

Γ. Επιπτώσεις της προτιμώμενης επιλογής
Ποια είναι τα οφέλη της προτιμώμενης επιλογής (αν υπάρχουν, ειδάλλως των κυριότερων
επιλογών);
Όσον αφορά τη συνέπεια των εποπτικών ρυθμίσεων για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι
εγκατεστημένοι στην ΕΕ, η προτιμώμενη επιλογή θα βελτιώσει τη συνοχή των εποπτικών ρυθμίσεων,
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ειδικοί τομείς των εποπτικών αρμοδιοτήτων και της συναφούς εθνικής
δημοσιονομικής ευθύνης παραμένουν ευθυγραμμισμένοι. Αυτή η επιλογή θα εξασφαλίσει επίσης την κατάλληλη
συμμετοχή των ΚΤΕ, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, και θα παρέχει στους κεντρικούς
αντισυμβαλλομένους και τους συμμετέχοντες στην αγορά μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα όσον
αφορά τον τρόπο με τον οποίο τελούν υπό εποπτεία οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι εντός της ΕΕ. Με τον
εξορθολογισμό των βασικών στοιχείων της εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, η προτιμώμενη
επιλογή αναμένεται να μειώσει το κόστος, τόσο για τις εποπτικές αρχές όσο και για τους κεντρικούς
αντισυμβαλλομένους.
Όσον αφορά το μετριασμό των κινδύνων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών, η προτιμώμενη
επιλογή θα δώσει τη δυνατότητα στις αρχές της ΕΕ να παρακολουθούν καλύτερα και να μετριάζουν τους
κινδύνους αυτούς, και θα ενισχύσουν τη συνολική σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.
Και οι δύο προτιμώμενες επιλογές θα βοηθήσουν να μειωθεί το ήδη χαμηλό ενδεχόμενο (αλλά με εξαιρετικά
υψηλό αντίκτυπο) κινδύνου πτώχευσης κεντρικού αντισυμβαλλομένου, με την ενίσχυση της ικανότητας των
συναφών δημόσιων αρχών της ΕΕ να προλαμβάνουν τη συσσώρευση συστημικών κινδύνων εντός των
κεντρικών αντισυμβαλλομένων στην ΕΕ, και να μετριάζουν τη μετάδοση επιβλαβών χρηματοπιστωτικών
διαταραχών μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών.
Ποιο είναι το κόστος της προτιμώμενης επιλογής (αν υπάρχει, ειδάλλως των κυριότερων επιλογών);
Όσον αφορά τη συνέπεια των εποπτικών ρυθμίσεων για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι
εγκατεστημένοι στην ΕΕ, η προτιμώμενη επιλογή, η οποία συνεπάγεται τη δημιουργία νέου ευρωπαϊκού
εποπτικού μηχανισμού κεντρικών αντισυμβαλλομένων, δεν θα έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ,
καθώς κάθε πρόσθετο κόστος θα καλύπτεται από εποπτικά τέλη που θα εισπράττονται από κεντρικούς
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αντισυμβαλλομένους της ΕΕ. Αυτά, ωστόσο, θα είναι αναλογικά προς τη δραστηριότητά τους και θα
αντιπροσωπεύουν μόνον ένα αμελητέο τμήμα του κύκλου εργασιών τους. Ως εκ τούτου, η προτιμώμενη επιλογή
δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος της εκκαθάρισης, είτε πρόκειται για τα εκκαθαριστικά
μέλη είτε για τους πελάτες τους και τους έμμεσους πελάτες.
Παρομοίως, οι τροποποιήσεις που προβλέπονται για τον μετριασμό των κινδύνων που ενέχουν οι κεντρικοί
αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών, επίσης, δεν θα έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς οι
οποιοιδήποτε πρόσθετοι πόροι για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό θα χρηματοδοτηθούν, επίσης, από τη είσπραξη
τελών εποπτείας από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών. Πέραν του κόστους που σχετίζεται
με την εποπτεία, το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που θα αντιμετωπίσουν οι αντισυμβαλλόμενοι εκκαθάρισης
(τα εκκαθαριστικά μέλη και οι πελάτες τους) θα αφορά την καθιέρωση πολιτικής για τον τόπο εγκατάστασης των
κεντρικών αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 2, που θα ενεργοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
Πώς θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις;
Το κόστος που συνδέεται με την αυξημένη εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων της ΕΕ και τρίτων
χωρών θα μπορούσε δυνητικά να μετακυλιστεί στους τελικούς πελάτες των κεντρικών αντισυμβαλλομένων,
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σε καθαρούς όρους, η
ενδεχόμενη αύξηση του κόστους της εκκαθάρισης δεν φαίνεται πιθανό να είναι σημαντικό, ιδίως σε σύγκριση με
τα οφέλη που συνεπάγεται η πρόταση. Οι επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα
επωφεληθούν από την αυξημένη σταθερότητα που προκύπτει από την ενισχυμένη ικανότητα των αρχών της ΕΕ
να προλαμβάνουν τη συσσώρευση συστημικών κινδύνων εντός των κεντρικών αντισυμβαλλομένων στην ΕΕ, και
να μετριάζουν τη μετάδοση χρηματοπιστωτικών διαταραχών μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων
χωρών. Η αποσαφήνιση των εποπτικών ρυθμίσεων τόσο για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους της ΕΕ όσο
και τρίτων χωρών, σε συνδυασμό με την πρόσφατη πρωτοβουλία REFIT της Επιτροπής σχετικά με τον EMIR,
με στόχο τη μείωση του δυσανάλογου κόστους για τους μικρότερους αντισυμβαλλομένους, αναμένεται να
βοηθήσει στην περαιτέρω προώθηση της χρήσης της κεντρικής εκκαθάρισης, να διευκολύνει τις διασυνοριακές
συναλλαγές εντός της ΕΕ και, ως εκ τούτου, να βελτιώσει την ικανότητα των ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε
χρηματοπιστωτικά μέσα, είτε για να αντισταθμίζουν τους κινδύνους τους είτε για να επενδύουν.
Θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στις εθνικές διοικητικές
αρχές;
Όχι. Οι εξεταζόμενες τροποποιήσεις δεν αναμένεται να επιβαρύνουν με σχετικό κόστος τους εθνικούς
προϋπολογισμούς και τις εθνικές διοικήσεις.
Θα υπάρξουν άλλες σημαντικές επιπτώσεις;
Όχι.

Δ. Συνέχεια
Πότε θα επανεξεταστεί η πολιτική;
Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση του κανονισμού EMIR στην ολότητά του, με ιδιαίτερη έμφαση στην
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των προτεινόμενων εποπτικών ρυθμίσεων, ώστε να εκπληρώσουν
τους αρχικούς στόχους του κανονισμού ΕΜΙR. Αυτή η αξιολόγηση αναμένεται να λάβει χώρα τουλάχιστον 5 έτη
μετά την εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων.
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