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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/   /EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την εξυγίανση και την

εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος 3,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 356 της 31.12.1985, σ. 55.

ΕΕ C 36 της 8.2.1988, σ. 1.
2 ΕΕ C 263 της 20.10.1986, σ. 13.
3 ΕΕ C 332 της 30.10.1998, σ. 13.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 1987 (ΕΕ C 99 της 13.4.1987,

σ. 211), η οποία επιβεβαιώθηκε στις 2 ∆εκεµβρίου 1993 (EE C 342 της 20.12.1993, σ. 30),
κοινή θέση του Συµβουλίου της ... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα)
και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Σύµφωνα µε τους στόχους της συνθήκης, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την

αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της

Κοινότητας µε την κατάργηση όλων των εµποδίων στην ελευθερία εγκατάστασης και την

ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας.

(2) Παράλληλα µε την κατάργηση αυτών των εµποδίων, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια σχετικά µε

την κατάσταση που ενδέχεται να δηµιουργηθεί σε περίπτωση δυσχερειών ενός πιστωτικού

ιδρύµατος, ιδίως στην περίπτωση που το ίδρυµα αυτό έχει υποκαταστήµατα σε άλλα κράτη

µέλη.

(3) Η οδηγία εγγράφεται στο κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο που δηµιουργήθηκε µε την

οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου

2000, σχετικά µε την πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και την

άσκησή της 1. Εξ αυτού συνάγεται ότι, κατά την περίοδο της δραστηριότητάς του, το

πιστωτικό ίδρυµα και τα υποκαταστήµατά του αποτελούν µία ενιαία οντότητα, η οποία

υπόκειται στην εποπτεία των αρµόδιων αρχών του κράτους όπου εκδόθηκε η άδεια

λειτουργίας που ισχύει για όλη την Κοινότητα.

(4) Θα ήταν ιδιαίτερα άσκοπο να εγκαταλείπεται η ενότητα που αποτελεί το ίδρυµα µε τα

υποκαταστήµατά του, όταν είναι αναγκαίο να ληφθούν µέτρα εξυγίανσης ή να κινηθεί

διαδικασία εκκαθάρισης.

(5) Η έκδοση της οδηγίας 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

της 30ης Μαΐου 1994, περί των συστηµάτων εγγυήσεως των καταθέσεων 2, η οποία θέσπισε

την αρχή της υποχρεωτικής συµµετοχής των πιστωτικών ιδρυµάτων σε σύστηµα εγγυήσεως

του κράτους - µέλους καταγωγής, καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη αµοιβαίας

αναγνώρισης των µέτρων εξυγίανσης και των διαδικασιών εκκαθάρισης.

                                                
1 ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ

L ...).
2 ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5.
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(6) Επιβάλλεται να ανατεθεί στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής,

η αποκλειστική αρµοδιότητα να αποφασίζουν και να εφαρµόζουν τα µέτρα εξυγίανσης που

προβλέπονται στη νοµοθεσία και τα συναλλακτικά ήθη του εν λόγω κράτους µέλους. Λόγω

της δυσχέρειας που παρουσιάζει η εναρµόνιση των νοµοθεσιών και των συναλλακτικών ηθών

των κρατών µελών, θα πρέπει να καθιερωθεί η αµοιβαία αναγνώριση, εκ µέρους των κρατών

µελών, των µέτρων που λαµβάνει έκαστο εξ αυτών για να αποκαταστήσει τη βιωσιµότητα

των ιδρυµάτων στα οποία έχει χορηγήσει άδεια.

(7) Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι τα µέτρα εξυγίανσης που λαµβάνουν οι διοικητικές ή

δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, καθώς και τα µέτρα που λαµβάνουν τα

πρόσωπα ή τα όργανα στα οποία οι αρχές αυτές αναθέτουν τη διαχείριση αυτών των µέτρων

εξυγίανσης, παράγουν τα αποτελέσµατά τους σε όλα τα κράτη µέλη, ακόµη και προκειµένου

για µέτρα που καθιστούν δυνατή την αναστολή πληρωµών, την αναστολή εκτελεστικών

µέτρων ή τη µείωση απαιτήσεων καθώς και οιοδήποτε µέτρο ικανό να θίξει προϋπάρχοντα

δικαιώµατα τρίτων.

(8) Ορισµένα µέτρα, ιδίως όσα θίγουν τη λειτουργία της εσωτερικής δοµής των πιστωτικών

ιδρυµάτων ή τα δικαιώµατα των διαχειριστών ή των µετόχων, δεν χρειάζεται να καλυφθούν

από την παρούσα οδηγία για να παράγουν πλήρη αποτελέσµατα στα κράτη µέλη, εφόσον,

βάσει του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, εφαρµοστέο είναι το δίκαιο του κράτους καταγωγής.

(9) Για ορισµένα µέτρα, ιδίως για όσα έχουν σχέση µε τη διατήρηση των προϋποθέσεων

εκδόσεως άδειας λειτουργίας, ισχύει ήδη η αµοιβαία αναγνώριση, σύµφωνα µε την

οδηγία 2000/12/ΕΚ, εφόσον, κατά τη θέσπισή τους, δεν θίγουν προϋπάρχοντα δικαιώµατα

τρίτων.
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(10) Εν προκειµένω, τα πρόσωπα που συµµετέχουν στην εσωτερική λειτουργία των πιστωτικών

ιδρυµάτων, καθώς και οι διαχειριστές και οι µέτοχοι των ιδρυµάτων αυτών, υπό την ιδιότητά

τους αυτή, δεν πρέπει να θεωρούνται ως «τρίτοι» κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

(11) Στα κράτη µέλη όπου βρίσκονται υποκαταστήµατα, απαιτείται δηµόσια ανακοίνωση µε την

οποία να πληροφορούνται οι τρίτοι την εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης, όταν αυτά τα µέτρα

υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργήσουν προβλήµατα στην άσκηση ορισµένων εκ των

δικαιωµάτων τους.

(12) Η αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των πιστωτών, όσον αφορά τη δυνατότητά τους να

ασκήσουν ένδικα µέσα, επιβάλλει στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους

καταγωγής να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι πιστωτές του κράτους µέλους υποδοχής

να µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους των ένδικων µέσων εντός της προβλεπόµενης

προς τούτο προθεσµίας.

(13) Πρέπει να προβλεφθεί ένας σχετικός συντονισµός του ρόλου των διοικητικών ή δικαστικών

αρχών στον τοµέα των µέτρων εξυγίανσης και των διαδικασιών εκκαθάρισης των

εγκατεστηµένων σε διαφορετικά κράτη µέλη υποκαταστηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων,

η καταστατική έδρα των οποίων ευρίσκεται εκτός της Κοινότητας.

(14) Εάν δεν έχουν ληφθεί µέτρα εξυγίανσης ή αν αυτά αποτύχουν, τα πιστωτικά ιδρύµατα που

αντιµετωπίζουν κρίση πρέπει να εκκαθαρίζονται. Θα πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να

προβλεφθούν ορισµένες διατάξεις µε στόχο την αµοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών

εκκαθάρισης και των αποτελεσµάτων τους στην Κοινότητα.

(15) Ο σηµαντικός ρόλος που διαδραµατίζουν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής

πριν από την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, µπορεί να παρατείνεται κατά την

εκκαθάριση για να καθίσταται δυνατή η οµαλή διεξαγωγή των διαδικασιών εκκαθάρισης.
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(16) Η ισότητα των πιστωτών απαιτεί να εκκαθαρίζεται το πιστωτικό ίδρυµα σύµφωνα µε τις

αρχές της ενότητας και της καθολικότητας, οι οποίες ορίζουν την αποκλειστική αρµοδιότητα

των διοικητικών ή δικαστικών αρχών του κράτους µέλους καταγωγής και την αναγνώριση

των αποφάσεών τους που πρέπει να µπορούν να παράγουν, χωρίς καµία άλλη διατύπωση, σε

όλα τα άλλα κράτη µέλη, τα αποτελέσµατα που τους αποδίδει το δίκαιο του κράτους µέλους

καταγωγής, εκτός εάν η παρούσα οδηγία ορίζει άλλως.

(17) Η εξαίρεση όσον αφορά τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης και των διαδικασιών

εκκαθάρισης, επί ορισµένων συµβάσεων και δικαιωµάτων, περιορίζεται επί των

αποτελεσµάτων αυτών και δεν καλύπτει τα άλλα θέµατα που αφορούν τα µέτρα εξυγίανσης

και τις διαδικασίες εκκαθάρισης, όπως η αναγγελία, η εξέλεγξη, η αποδοχή και η σειρά

κατάταξης των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτές τις συµβάσεις και δικαιώµατα και οι

κανόνες κατανοµής του προϊόντος και ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, που

διέπονται από το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής.

(18) Η εκούσια εκκαθάριση είναι δυνατή όταν το πιστωτικό ίδρυµα είναι φερέγγυο. Ωστόσο, οι

διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής δύνανται, ενδεχοµένως, να

αποφασίζουν ένα µέτρο εξυγίανσης ή µια διαδικασία εκκαθάρισης, έστω και µετά την έναρξη

εκούσιας εκκαθάρισης.

(19) Η ανάκληση της τραπεζικής άδειας λειτουργίας είναι µία από τις αναγκαίες συνέπειες της

θέσης σε εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος. Ωστόσο, η εν λόγω ανάκληση δεν πρέπει να

παρεµποδίζει τη συνέχιση ορισµένων δραστηριοτήτων του ιδρύµατος εφόσον αυτό είναι

αναγκαίο ή πρόσφορο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί

πάντως να εξαρτά τη συνέχιση της δραστηριότητας από τη συµφωνία και τον έλεγχο των

αρµόδιων αρχών του.
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(20) Εξίσου σηµαντική µε τη δηµόσια ανακοίνωση είναι η κατ' ιδίαν ενηµέρωση των γνωστών

πιστωτών, η οποία να τους επιτρέπει, εάν χρειασθεί, να αναγγέλουν τις απαιτήσεις τους ή να

υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις τους εντός τακτής προθεσµίας. Αυτό

δεν πρέπει να δηµιουργεί διακρίσεις εις βάρος των πιστωτών που κατοικούν σε άλλο κράτος

µέλος από το κράτος µέλος καταγωγής, βάσει του τόπου διαµονής τους ή της φύσης των

απαιτήσεών τους. Η ενηµέρωση των πιστωτών πρέπει να συνεχίζεται τακτικά και µε τον

κατάλληλο τύπο κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης.

(21) Αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας στα µέτρα

εξυγίανσης και τις διαδικασίες εκκαθάρισης που αφορούν τα εγκατεστηµένα στην Κοινότητα

υποκαταστήµατα πιστωτικού ιδρύµατος, του οποίου η έδρα ευρίσκεται σε τρίτη χώρα, οι

ορισµοί του "κράτους µέλους καταγωγής", των "αρµόδιων αρχών" και των "διοικητικών ή

δικαστικών αρχών", συµπίπτουν µε εκείνους του κράτους µέλους στο οποίο είναι

εγκατεστηµένο το υποκατάστηµα.

(22) Όταν πιστωτικό ίδρυµα, που έχει την έδρα του εκτός της Κοινότητας, διαθέτει

υποκαταστήµατα σε πολλά κράτη µέλη, κάθε υποκατάστηµα τυγχάνει, όσον αφορά την

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, εξατοµικευµένης µεταχειρίσεως· σ' αυτήν την περίπτωση,

οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές και οι αρµόδιες αρχές, καθώς και οι διαχειριστές και οι

εκκαθαριστές καταβάλλουν προσπάθειες για τον συντονισµό των ενεργειών τους.

(23) Μολονότι είναι σηµαντικό να γίνει δεκτή η αρχή, βάσει της οποίας το δίκαιο του κράτους

µέλους καταγωγής καθορίζει όλα τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης ή των

διαδικασιών εκκαθάρισης, δικονοµικά ή ουσιαστικά, πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι τα

αποτελέσµατα αυτά µπορεί να συγκρούονται µε τους συνήθως ισχύοντες κανόνες στα

πλαίσια της οικονοµικής και χρηµατοδοτικής δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύµατος και

των υποκαταστηµάτων του στα άλλα κράτη µέλη. Η παραποµπή στη νοµοθεσία άλλου

κράτους µέλους αποτελεί ενίοτε αναγκαίο µέσο µετριασµού της αρχής της εφαρµογής του

δικαίου του κράτους µέλους καταγωγής.
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(24) Ο µετριασµός αυτός είναι αναγκαίος ιδίως για να προστατεύονται οι εργαζόµενοι που

συνδέονται µε το ίδρυµα µε σύµβαση εργασίας, να διασφαλίζονται οι συναλλαγές που

αφορούν ορισµένα αγαθά και να διαφυλάσσεται το αδιάβλητο των οργανωµένων αγορών, οι

οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε το δίκαιο ενός κράτους µέλους και στις οποίες διενεργούνται

συναλλαγές µε αντικείµενο χρηµατοοικονοµικά µέσα.

(25) Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια συστήµατος πληρωµής και

διακανονισµού καλύπτονται από την οδηγία 98/26/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά µε το αµετάκλητο του διακανονισµού στα

συστήµατα πληρωµών και στα συστήµατα διακανονισµού αξιογράφων 1.

(26) Η έκδοση της παρούσας οδηγίας δεν αναιρεί τις διατάξεις της οδηγίας 98/26/ΕΟΚ, κατά τις

οποίες η διαδικασία αφερεγγυότητας δεν πρέπει να έχει καµία επίπτωση στο αντιτάξιµο των

εντoλών που έχουν εισαχθεί εγκύρως σε ένα σύστηµα, ούτε στις εγγυήσεις που έχουν δοθεί

σε ένα σύστηµα.

(27) Σε ορισµένα µέτρα εξυγίανσης ή διαδικασίες εκκαθάρισης προβλέπεται ο διορισµός

προσώπου υπεύθυνου για τη διαχείριση των εν λόγω µέτρων ή διαδικασιών. Εποµένως, η

αναγνώριση του διορισµού του και των εξουσιών του σε όλα τα άλλα κράτη µέλη αποτελεί

ουσιώδες στοιχείο για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαµβάνονται στο κράτος µέλος

καταγωγής· επιβάλλεται ωστόσο να προσδιορισθεί εντός ποίων ορίων ασκούνται οι εξουσίες

του όταν ενεργεί σε κράτος µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος καταγωγής.

                                                
1 ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45.
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(28) Επιβάλλεται η προστασία των πιστωτών οι οποίοι συµβάλλονται µε το το πιστωτικό ίδρυµα

πριν από τη θέσπιση µέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης, από τις

διατάξεις περί ακυρότητας, ακυρωσίας ή κήρυξης του ανενεργού που προβλέπονται στο

δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής, όταν ο έλκων όφελος εκ της συναλλαγής αποδεικνύει

ότι, κατά το εφαρµοστέο επί της συναλλαγής δίκαιο, δεν υφίσταται, στη συγκεκριµένη

περίπτωση, κανένα µέσο που να επιτρέπει την προσβολή της εν λόγω πράξης.

(29) Επιβάλλεται να διαφυλλαχθεί η εµπιστοσύνη των τρίτων αγοραστών στο περιεχόµενο των

δηµόσιων βιβλίων ή των λογαριασµών ως προς ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού που

αποτελούν αντικείµενο εγγραφής στα εν λόγω δηµόσια βιβλία ή λογαριασµούς και, κατ'

επέκταση, των αγοραστών ακινήτων, ακόµη και µετά την έναρξη της διαδικασίας

εκκαθάρισης ή τη λήψη µέτρου εξυγίανσης. Ο µόνος τρόπος για να διαφυλαχθεί η

εµπιστοσύνη είναι να διέπεται το κύρος της κτήσης από το δίκαιο του τόπου όπου ευρίσκεται

το ακίνητο ή του κράτους το οποίο επιτάσσει την τήρηση του δηµόσιου βιβλίου ή του

λογαριασµού.

(30) Τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης ή των διαδικασιών εκκαθάρισης επί εκκρεµοδικίας

διέπονται από το δίκαιο του κράτους µέλους, στο οποίο εκκρεµεί η δίκη, κατ' εξαίρεση από

την εφαρµογή της lex concursus· τα αποτελέσµατα αυτών των µέτρων και διαδικασιών επί

των επιµέρους πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που προκύπτουν από τις δίκες αυτές,

διέπονται από το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής, σύµφωνα µε τον γενικό κανόνα που

θέτει η παρούσα οδηγία.

(31) Επιβάλλεται να προβλεφθεί ότι οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους

καταγωγής ενηµερώνουν αµελλητί τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής για τη

λήψη µέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης, ει δυνατόν πριν από τη

λήψη του µέτρου ή την κίνηση της διαδικασίας ή, αν όχι, αµέσως µετά.
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(32) Το επαγγελµατικό απόρρητο όπως ορίζεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ είναι

ουσιώδες στοιχείο όλων των διαδικασιών ενηµέρωσης ή διαβούλευσης. Για το λόγο αυτό,

πρέπει να τηρείται από όλες τις διοικητικές αρχές στις διαδικασίες αυτές, ενώ οι δικαστικές

αρχές εξακολουθούν να υπόκεινται, ως προς το σηµείο αυτό, στις εθνικές διατάξεις που τις

αφορούν,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα πιστωτικά ιδρύµατα και τα υποκαταστήµατά τους που

έχουν συσταθεί σε κράτος µέλος διάφορο του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας, όπως

ορίζονται στο άρθρο 1, πρώτο και τρίτο σηµείο της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, υπό την επιφύλαξη των

όρων και εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2, παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας.

2. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν τα υποκαταστήµατα πιστωτικού ιδρύµατος,

η καταστατική έδρα του οποίου ευρίσκεται εκτός της Κοινότητας, εφαρµόζονται µόνον εάν

υπάρχουν υποκαταστήµατα του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος σε δύο τουλάχιστον κράτη µέλη της

Κοινότητας.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

− «κράτος µέλος καταγωγής» : το κράτος µέλος καταγωγής κατά την έννοια του άρθρου 1,

σηµείο 6 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ,

− «κράτος µέλος υποδοχής» : το κράτος µέλος υποδοχής κατά την έννοια του άρθρου 1,

σηµείο 7 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ,

− «υποκατάστηµα» : υποκατάστηµα κατά την έννοια του άρθρου 1, σηµείο 3 της

οδηγίας 2000/12/ΕΚ,
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− «αρχές αρµόδιες» : οι αρµόδιες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 1, σηµείο 4 της

οδηγίας 2000/12/ΕΚ,

− «διαχειριστής» : πρόσωπο ή όργανο, διοριζόµενο από τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές,

έργο του οποίου είναι η διαχείριση των µέτρων εξυγίανσης,

− «διοικητικές ή δικαστικές αρχές» : οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές των κρατών µελών οι

αρµόδιες για τα µέτρα εξυγίανσης ή για τις διαδικασίες εκκαθάρισης,

− «µέτρα εξυγίανσης» : τα µέτρα τα οποία έχουν σκοπό να διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν

την οικονοµική κατάσταση πιστωτικού ιδρύµατος και είναι δυνατόν να θίξουν προϋπάρχοντα

δικαιώµατα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που συνεπάγονται τη δυνατότητα

αναστολής πληρωµών, αναστολής εκτελεστικών µέτρων ή µείωσης των απαιτήσεων,

− «εκκαθαριστής» : κάθε πρόσωπο ή όργανο διοριζόµενο από τις διοικητικές ή δικαστικές

αρχές, έργο του οποίου είναι η διαχείριση των διαδικασιών εκκαθάρισης,

− «διαδικασίες εκκαθάρισης» : οι συλλογικές διαδικασίες τις οποίες κινούν και ελέγχουν οι

διοικητικές ή δικαστικές αρχές κράτους µέλους µε σκοπό τη ρευστοποίηση περιουσιακών

στοιχείων υπό την εποπτεία των αρχών αυτών, ακόµη και όταν η διαδικασία αυτή

περατώνεται µε πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλο ανάλογο µέτρο.

− «oργανωµένη αγoρά» : oργανωµένη αγoρά κατά την έννοια του άρθρου 1, σηµείο 13 της

οδηγίας 93/22/ΕΟΚ,

− «τίτλος» : όλοι οι τίτλοι που αναφέρονται στο τµήµα Β του Παραρτήµατος της

οδηγίας 93/22/ΕΟΚ.
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TITΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Α. Πιστωτικά ιδρύµατα µε καταστατική έδρα εντός της Κοινότητας

Άρθρο 3

Λήψη µέτρων εξυγίανσης - εφαρµοστέο δίκαιο

1. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής είναι οι µόνες αρµόδιες να

αποφασίζουν για την εφαρµογή ενός ή περισσότερων µέτρων εξυγίανσης σε πιστωτικό ίδρυµα,

συµπεριλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων των εγκατεστηµένων σε άλλα κράτη µέλη.

2. Τα µέτρα εξυγίανσης διέπονται από τους νόµους, κανονισµούς και διαδικασίες που ισχύουν

στο κράτος µέλος καταγωγής, εκτός αν άλλως ορίζει η παρούσα οδηγία.

Τα µέτρα εξυγίανσης παράγουν όλα τα αποτελέσµατά τους σύµφωνα µε το δίκαιο του εν λόγω

κράτους µέλους σε ολόκληρη την Κοινότητα, χωρίς άλλες διατυπώσεις, καθώς και έναντι τρίτων

στα άλλα κράτη µέλη, και αν ακόµη οι ισχύουσες διατάξεις του κράτους µέλους υποδοχής δεν

προβλέπουν τέτοια µέτρα ή εξαρτούν την εφαρµογή τους από προϋποθέσεις οι οποίες δεν

πληρούνται.

Τα µέτρα εξυγίανσης παράγουν τα αποτελέσµατά τους σε ολόκληρη την Κοινότητα µόλις

παράγουν τα αποτελέσµατά τους στο κράτος µέλος όπου έχουν ληφθεί.
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Άρθρο 4

Ενηµέρωση των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους υποδοχής

Oι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής υποχρεούνται να ενηµερώνουν

αµελλητί, µε όλα τα µέσα, τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής για κάθε απόφασή

τους να λάβουν µέτρα εξυγίανσης, καθώς και για τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που θα

µπορούσαν να έχουν αυτά τα µέτρα, ει δυνατόν πριν από τη λήψη τους ή, άλλως, αµέσως µετά. Η

διαβίβαση γίνεται µέσω των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους καταγωγής.

Άρθρο 5

Ενηµέρωση των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους καταγωγής

Εάν οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους υποδοχής κρίνουν απαραίτητη τη λήψη,

στην επικράτειά τους, ενός ή περισσοτέρων µέτρων εξυγίανσης, υποχρεούνται να ενηµερώσουν

σχετικά τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής. Η διαβίβαση γίνεται µέσω των

αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους υποδοχής.

Άρθρο 6

∆ηµοσίευση

1. Εφόσον η εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης που αποφασίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 3,

παράγραφοι 1 και 2, ενδέχεται να θίξει τα δικαιώµατα τρίτων σε κράτος µέλος υποδοχής, και αν η

απόφαση η οποία διατάσσει το µέτρο υπόκειται σε ένδικο µέσο στο κράτος µέλος καταγωγής, οι

διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, ο διαχειριστής ή κάθε πρόσωπο

αρµόδιο για το σκοπό αυτό στο κράτος µέλος καταγωγής, οφείλουν να δηµοσιεύουν απόσπασµα

της απόφασής τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε δύο εφηµερίδες

που κυκλοφορούν σε όλη την επικράτεια κάθε κράτους µέλους υποδοχής, ώστε να είναι εφικτή η

έγκαιρη άσκηση του ένδικου µέσου.
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2. Το προβλεπόµενο στην παράγραφο 1 απόσπασµα της απόφασης αποστέλλεται, το

συντοµότερο δυνατόν και µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο, στο Γραφείο των Επίσηµων Εκδόσεων

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις δύο εφηµερίδες που κυκλοφορούν σε όλη την επικράτεια

κάθε κράτους µέλους υποδοχής.

3. Το Γραφείο των Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δηµοσιεύει το

απόσπασµα το αργότερο δώδεκα ηµέρες µετά την αποστολή του.

4. Το δηµοσιευόµενο απόσπασµα αποφάσεως πρέπει να αναφέρει, στην επίσηµη γλώσσα ή στις

επίσηµες γλώσσες των οικείων κρατών µελών, ιδίως το αντικείµενο και τη νοµική βάση της

ληφθείσας απόφασης, την προθεσµία ασκήσεως ενδίκων µέσων, και δη µία ευκόλως κατανοητή

ένδειξη της ηµεροµηνίας λήξεως των προθεσµιών αυτών, καθώς και την ακριβή διεύθυνση των

διοικητικών ή δικαστικών αρχών που είναι αρµόδιες να αποφανθούν επί του ενδίκου µέσου.

5. Τα µέτρα εξυγίανσης εφαρµόζονται ανεξάρτητα από τα µέτρα που προβλέπουν οι

παράγραφοι 1 έως 3, και παράγουν πλήρη αποτελέσµατα έναντι των πιστωτών, εκτός αν οι

διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής ή το σχετικό µε τα µέτρα αυτά

δίκαιο του εν λόγω κράτους ορίζουν άλλως.

Άρθρο 7

Καθήκον ενηµέρωσης των γνωστών πιστωτών και δικαίωµα αναγγελίας απαιτήσεων

1. Εάν το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής επιβάλλει την αναγγελία απαιτήσεως για την

αναγνώρισή της ή προβλέπει την υποχρεωτική κοινοποίηση του µέτρου στους πιστωτές που έχουν

σε αυτό το κράτος την κατοικία, τη συνήθη διαµονή ή την καταστατική έδρα τους, οι διοικητικές ή

δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής ή ο διαχειριστής ενηµερώνουν επίσης και όσους

γνωστούς πιστωτές έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαµονή ή την καταστατική έδρα τους στα άλλα

κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 14 και του άρθρου 17, παράγραφος 1.
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2. Εάν το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής παρέχει στους πιστωτές που έχουν σε αυτό το

κράτος την κατοικία, τη συνήθη διαµονή ή την καταστατική έδρα τους, το δικαίωµα να

αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους ή να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά µε αυτές, τότε έχουν το

αυτό δικαίωµα και οι πιστωτές που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαµονή ή την καταστατική έδρα

τους στα άλλα κράτη µέλη. Το δικαίωµα αυτό ασκείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 16

και του άρθρου  17, παράγραφος 2.

B. Πιστωτικά ιδρύµατα µε καταστατική έδρα εκτός της Κοινότητας

Άρθρο 8

Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων χωρών

1. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους υποδοχής υποκαταστήµατος

πιστωτικού ιδρύµατος, του οποίου η καταστατική έδρα ευρίσκεται εκτός Κοινότητας, υποχρεούνται

να ενηµερώνουν αµελλητί, µε όλα τα µέσα, τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών

υποδοχής, όπου το ίδρυµα έχει δηµιουργήσει υποκαταστήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στον

κατάλογο του άρθρου 11 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, τον δηµοσιευόµενο ετησίως στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για κάθε απόφασή τους να λάβουν µέτρα εξυγίανσης,

καθώς και για τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που θα µπορούσαν να έχουν αυτά τα µέτρα, ει

δυνατόν πριν από τη λήψη τους ή, αν όχι, αµέσως µετά. Η διαβίβαση γίνεται µέσω των αρµόδιων

αρχών του κράτους υποδοχής οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του οποίου αποφάσισαν την

εφαρµογή του µέτρου.

2. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσπαθούν να

συντονίζουν τις ενέργειές τους.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Α. Πιστωτικά ιδρύµατα µε καταστατική έδρα εντός της Κοινότητας

Άρθρο 9

Έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης

- ενηµέρωση των άλλων αρµόδιων αρχών

1. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής οι οποίες είναι υπεύθυνες

για την εκκαθάριση, είναι µόνες αρµόδιες να αποφασίζουν την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης

πιστωτικού ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων των εγκατεστηµένων σε

άλλα κράτη µέλη.

Η απόφαση περί ενάρξεως διαδικασίας εκκαθάρισης, την οποία λαµβάνει η διοικητική ή δικαστική

αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, αναγνωρίζεται, χωρίς άλλες διατυπώσεις, στο έδαφος όλων

των άλλων κρατών µελών, στα οποία και παράγει αποτελέσµατα µόλις η απόφαση αρχίσει να

παράγει τα αποτελέσµατά της στο κράτος µέλος έναρξης της διαδικασίας.

2. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής οφείλουν να ενηµερώνουν

αµελλητί, µε όλα τα µέσα, τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής για την απόφασή τους

να κινήσουν διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και για τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που θα

µπορούσε να έχει αυτή η διαδικασία, ει δυνατόν πριν από την έναρξή της ή, άλλως, αµέσως µετά. Η

διαβίβαση γίνεται µέσω των αρµόδιων αρχών του κράτους καταγωγής.



8733/2/00 REV 2 ZAC/chk 17
DG G   EL

Άρθρο 10

Εφαρµοστέο δίκαιο

1. Το πιστωτικό ίδρυµα εκκαθαρίζεται σύµφωνα µε τους νόµους, κανονισµούς-- και διαδικασίες

που ισχύουν στο κράτος µέλος καταγωγής, εκτός αν άλλως ορίζει η παρούσα οδηγία.

2. Το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής καθορίζει ιδίως τα εξής :

α) τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων απεκδύθη το πιστωτικό ίδρυµα και τη µεταχείριση των

περιουσιακών στοιχείων τα οποία απέκτησε µετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης,

β) τις εξουσίες του πιστωτικού ιδρύµατος και τις εξουσίες εκκαθαριστή,

γ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι παραδεκτός ένας συµψηφισµός,

δ) τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των υφισταµένων συµβάσεων, στις οποίες

το πιστωτικό ίδρυµα είναι συµβαλλόµενο µέρος,

ε) τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των ατοµικών διώξεων, εκτός εάν

υφίσταται εκκρεµοδικία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25,

στ) τις απαιτήσεις που πρέπει να αναγγελθούν στο παθητικό του πιστωτικού ιδρύµατος και τη

µεταχείριση των απαιτήσεων που προκύπτουν µετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης,

ζ) τους κανόνες αναγγελίας, εξέλεγξης και αποδοχής των απαιτήσεων,
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η) τους κανόνες διανοµής του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, την

κατάταξη των απαιτήσεων και τα δικαιώµατα των πιστωτών οι οποίοι ικανοποιήθηκαν

µερικώς, µετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, δυνάµει εµπράγµατου δικαιώµατος ή

µέσω συµψηφισµού,

θ) τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσµατα της περάτωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης, ιδίως

δια πτωχευτικού συµβιβασµού,

ι) τα δικαιώµατα των πιστωτών µετά την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης,

ια) τον καταλογισµό των εξόδων και δαπανών της διαδικασίας εκκαθάρισης,

ιβ) τους κανόνες που άπτονται της ακυρότητας, ακυρωσίας και κήρυξης του ανενεργού των

επιβλαβών για το σύνολο των πιστωτών δικαιοπραξιών.

Άρθρο 11

Γνωµοδότηση των αρµόδιων αρχών πριν από την εκούσια εκκαθάριση

1. Τα καταστατικά όργανα πιστωτικού ιδρύµατος οφείλουν να ζητούν, µε τον πλέον

ενδεδειγµένο τρόπο, τη γνώµη των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους καταγωγής, πριν να

λάβουν απόφαση για εκούσια εκκαθάριση.

2. Η εκούσια εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος δεν κωλύει τη λήψη µέτρων εξυγίανσης ή την

έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης.
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Άρθρο 12

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος

1. Όταν αποφασίζεται η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύµατος ενώ δεν έχουν

ληφθεί µέτρα εξυγίανσης, ή τα ληφθέντα έχουν αποτύχει, η άδεια λειτουργίας του εν λόγω

ιδρύµατος ανακαλείται, τηρουµένης ιδίως της διαδικασίας του άρθρου 22, παράγραφος 9 της

οδηγίας 2000/12/ΕΚ.

2. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν κωλύει τον

αρµόδιο ή τους αρµόδιους για την εκκαθάριση να εξακολουθήσουν ορισµένες δραστηριότητες του

πιστωτικού ιδρύµατος, στο βαθµό που απαιτείται ή ενδείκνυται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να προβλέπει ότι οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται µε τη

συγκατάθεση και υπό τον έλεγχο των αρµόδιων αρχών του εν λόγω κράτους µέλους.

Άρθρο 13

∆ηµοσίευση

Η δηµόσια ανακοίνωση της απόφασης περί ενάρξεως της εκκαθαρίσεως εξασφαλίζεται από τους

εκκαθαριστές ή οιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή, λαµβάνει δε χώρα δια καταχωρίσεως

αποσπάσµατος της απόφασης περί εκκαθαρίσεως στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων και σε δύο εφηµερίδες τουλάχιστον οι οποίες κυκλοφορούν στην επικράτεια κάθε

κράτους µέλους υποδοχής.
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Άρθρο 14

Ενηµέρωση των γνωστών πιστωτών

1. Μόλις αρχίσει η διαδικασία εκκαθάρισης, η διοικητική ή δικαστική αρχή του κράτους µέλους

καταγωγής ή ο εκκαθαριστής ενηµερώνει ταχέως και ατοµικά τους πιστωτές οι οποίοι είναι

γνωστοί και έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαµονή ή την καταστατική έδρα τους στα άλλα κράτη

µέλη, εκτός αν το δίκαιο του κράτους καταγωγής δεν απαιτεί αναγγελία της απαιτήσεως

προκειµένου να αναγνωρισθεί.

2. Η ενηµέρωση αυτή γίνεται µε την αποστολή σηµειώµατος το οποίο αναφέρει, µεταξύ άλλων,

τις τηρητέες προθεσµίες, τις κυρώσεις που προβλέπονται ως προς τις προθεσµίες αυτές, το αρµόδιο

όργανο ή αρχή προς το οποίο ή την οποία πρέπει να αναγγέλλονται οι απαιτήσεις ή οι

παρατηρήσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις, καθώς και τα άλλα επιβεβληµένα µέτρα. Το σηµείωµα

αυτό αναφέρει επίσης αν οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν προνόµιο ή εµπράγµατη

ασφάλεια, οφείλουν να προβαίνουν σε αναγγελία της απαιτήσεως.

Άρθρο 15

Εκπλήρωση παροχών

Ο προβαίνων σε εκπλήρωση παροχής προς ένα πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο δεν είναι νοµικό

πρόσωπο και αποτελεί αντικείµενο διαδικασίας εκκαθάρισης που έχει αρχίσει σε άλλο κράτος

µέλος, και όχι, όπως θα όφειλε, προς τον εκκαθαριστή της διαδικασίας αυτής, ελευθερώνεται εάν

αγνοούσε την έναρξη της διαδικασίας. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, η άγνοια της έναρξης

διαδικασίας εκκαθάρισης τεκµαίρεται, εφόσον η εκπλήρωση της παροχής έλαβε χώρα πριν από τα

κατ' άρθρο 13 µέτρα δηµοσιότητας. Εάν έλαβε χώρα µετά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 µέτρα

δηµοσιότητας, τεκµαίρεται, µέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι ο εκπληρώσας τελούσε εν γνώσει

της έναρξης της διαδικασίας.
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Άρθρο 16

∆ικαίωµα αναγγελίας απαιτήσεων

1. Οι πιστωτές που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαµονή ή την καταστατική έδρα τους σε

κράτος µέλος διάφορο του κράτους µέλους καταγωγής, καθώς και οι δηµόσιες αρχές των κρατών

µελών, δικαιούνται να αναγγέλλουν εγγράφως τις απαιτήσεις τους ή να υποβάλλουν εγγράφως

παρατηρήσεις σχετικά µε αυτές.

2. Οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών, οι οποίοι έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαµονή ή την

καταστατική έδρα τους σε κράτος µέλος διάφορο του κράτους µέλους καταγωγής, τυγχάνουν της

αυτής µεταχείρισης και κατάταξης µε τις οµοειδείς απαιτήσεις που τυχόν αναγγέλλουν πιστωτές

που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαµονή ή την καταστατική έδρα τους στο κράτος µέλος

καταγωγής.

3. Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής

προβλέπει την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε τις απαιτήσεις, ο πιστωτής αποστέλλει

αντίγραφο των τυχόν αποδεικτικών στοιχείων και αναφέρει το είδος της απαιτήσεως, το χρόνο της

γένεσής της και το ύψος της. Αναφέρει επίσης εάν διεκδικεί για την απαίτησή του κάποιο

προνόµιο,  εµπράγµατη ασφάλεια ή επιφύλαξη κυριότητας καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία τα

οποία καλύπτονται από αυτή την ασφάλεια.

Άρθρο 17

Γλώσσες

1. Η κατ' άρθρα 13 και 14 ενηµέρωση πραγµατοποιείται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις

επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους καταγωγής. Χρησιµοποιείται προς τούτο έντυπο που φέρει,

σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον τίτλο «Πρόσκληση για αναγγελία

απαιτήσεως· τηρητέες προθεσµίες», ή, εάν το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής προβλέπει την

υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε τις απαιτήσεις, τον τίτλο «Πρόσκληση υποβολής

παρατηρήσεων σχετικά µε απαίτηση· τηρητέες προθεσµίες».
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2. Οι πιστωτές που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαµονή ή την καταστατική έδρα τους σε

κράτος µέλος διάφορο του κράτους µέλους καταγωγής, µπορούν να αναγγέλουν την απαίτησή τους

ή να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε αυτήν, στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις

επίσηµες γλώσσες του εν λόγω κράτους µέλους. Στην περίπτωση όµως αυτή, η αναγγελία της

απαιτήσεως (ή η υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε την απαίτηση) πρέπει να φέρει τον τίτλο

«Αναγγελία απαιτήσεως» (ή «Υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε τις απαιτήσεις», αντιστοίχως),

στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους καταγωγής. Είναι

δυνατόν επίσης να υποχρεωθεί να προσκοµίσει µετάφραση της αναγγελίας της απαιτήσεως ή της

υποβολής των παρατηρήσεων επί των απαιτήσεων στη γλώσσα αυτή.

Άρθρο 18

Τακτική ενηµέρωση των πιστωτών

Οι εκκαθαριστές ενηµερώνουν τακτικά, και µε τον κατάλληλο τρόπο, τους πιστωτές, ιδίως σχετικά

µε την πορεία της εκκαθάρισης.

Β. Πιστωτικά ιδρύµατα µε καταστατική έδρα εκτός Κοινότητας

Άρθρο 19

Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων χωρών

1. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους υποδοχής υποκαταστήµατος

πιστωτικού ιδρύµατος, του οποίου η καταστατική έδρα ευρίσκεται εκτός της Κοινότητας,

υποχρεούνται να ενηµερώνουν αµελλητί, µε όλα τα µέσα, τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών

µελών υποδοχής όπου το ίδρυµα έχει συστήσει υποκαταστήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στον

κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ και δηµοσιεύεται ετησίως στην

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την απόφασή τους να κινήσουν διαδικασία

εκκαθάρισης, καθώς και για τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που θα µπορούσε να έχει αυτή η

διαδικασία, ει δυνατόν πριν από την έναρξή της ή, αν όχι, αµέσως µετά. H διαβίβαση

πραγµατοποιείται µέσω των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους υποδοχής το οποίο αναφέρεται

το πρώτον.
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2. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές οι οποίες αποφασίζουν την έναρξη διαδικασίας

εκκαθάρισης ενός υποκαταστήµατος πιστωτικού ιδρύµατος του οποίου η καταστατική έδρα

ευρίσκεται εκτός της Κοινότητας, ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών

υποδοχής σχετικά µε την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης και την ανάκληση της άδειας.

Η διαβίβαση πραγµατοποιείται µέσω των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους υποδοχής που

αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας.

3. Οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 1 διοικητικές ή δικαστικές αρχές προσπαθούν να

συντονίζουν τις ενέργειές τους.

Οι τυχόν εκκαθαριστές προσπαθούν επίσης να συντονίζουν τις ενέργειές τους.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

KOIΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Άρθρο 20
Αποτελέσµατα επί ορισµένων συµβάσεων και δικαιωµάτων

1. Τα αποτελέσµατα ενός µέτρου εξυγίανσης ή της έναρξης µιας διαδικασίας εκκαθάρισης :

α) επί των συµβάσεων και σχέσεων εργασίας, διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του

κράτους µέλους το οποίο διέπει τη σύµβαση εργασίας,

β) επί συµβάσεως, η οποία παρέχει δικαίωµα καρπώσεως ακινήτου ή κτήσεως κυριότητας

επ' αυτού, διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου

ευρίσκεται το ακίνητο. Το δίκαιο αυτό ορίζει και εάν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι κινητό ή

ακίνητο,
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γ) επί των συµβατικών συµψηφισµών και συµβάσεων ανανέωσης οφειλής («contractual

netting») µεταξύ του πιστωτικού ιδρύµατος και των αντισυµβαλλοµένων του, διέπονται

αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους µέλους το εφαρµοστέο σε αυτές τις συµβάσεις,

δ) επί των συµφώνων επαναγοράς («repurchase agreements») µεταξύ του πιστωτικού ιδρύµατος

και των αντισυµβαλλοµένων του, διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους µέλους

το εφαρµοστέο στις συµβάσεις αυτές, υπό την επιφύλαξη του σηµείου ζ),

ε) επί των δικαιωµάτων επί ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους τα οποία χρήζουν καταχωρήσεως

σε δηµόσιο βιβλίο, διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους µέλους το οποίο

επιτάσσει την τήρηση του βιβλίου,

ζ) η υλοποίηση των δικαιωµάτων κυριότητας επί των τίτλων ή άλλων δικαιωµάτων επ' αυτών

των τίτλων, των οποίων η ύπαρξη ή µεταβίβαση προϋποθέτει την εγγραφή τους σε δηµόσιο

βιβλίο, λογαριασµό ή σε κεντρικό σύστηµα καταθέσεων, τηρούµενο ή ευρισκόµενο σε

κράτος µέλος, διέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους, στο οποίο τηρείται ή ευρίσκεται το

δηµόσιο βιβλίο, ο λογαριασµός ή το κεντρικό σύστηµα καταθέσεων στο οποίο έχουν

εγγραφεί αυτά τα δικαιώµατα,

η) οι συναλλαγές που διενεργούνται και οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα πλαίσια

οργανωµένης αγοράς, διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους µέλους που

εφαρµόζεται στην εν λόγω αγορά, υπό την επιφύλαξη του σηµείου ζ),

θ) το εµπράγµατο δικαίωµα ή η επιφύλαξη κυριότητας τρίτου, επί ενσωµάτων ή ασωµάτων,

κινητών ή ακινήτων που ανήκουν στο πιστωτικό ίδρυµα ή ευρίσκονται στην κατοχή του,

καθώς και οι πάσης φύσεως εµπράγµατες ασφάλειες, διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο

το εφαρµοστέο στο εν λόγω δικαίωµα ή την εν λόγω επιφύλαξη κυριότητας ή εµπράγµατη

ασφάλεια, υπό την επιφύλαξη των σηµείων α) έως ζ).
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2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, σηµεία γ), δ) και η), η έναρξη της διαδικασίας

εκκαθάρισης ή η λήψη µέτρου εξυγίανσης δεν θίγει το εκ του νόµου δικαίωµα του πιστωτή να

συµψηφίσει την απαίτησή του µε την απαίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος, αν ο συµψηφισµός

αυτός επιτρέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους το εφαρµοστέο στην απαίτηση του

πιστωτικού ιδρύµατος.

Άρθρο 21

Απόδειξη του διορισµού εκκαθαριστή

1. Ο διορισµός διαχειριστή ή εκκαθαριστή αποδεικνύεται µε την προσκόµιση επικυρωµένου

αντιγράφου της απόφασης διορισµού ή µε οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση της διοικητικής ή

δικαστικής αρχής του κράτους µέλους καταγωγής.

Είναι δυνατό να απαιτηθεί µετάφραση στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες

του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου ο διαχειριστής ή ο εκκαθαριστής προτίθεται να

ενεργήσει. ∆εν απαιτείται νοµιµοποίηση ή άλλη ανάλογη διατύπωση.

2. Οι διαχειριστές και οι εκκαθαριστές µπορούν να ασκούν εντός όλων των κρατών µελών όλες

τις εξουσίες που µπορούν να ασκούν στο κράτος µέλος καταγωγής. Μπορούν επιπλέον να ορίζουν

πρόσωπα για να τους επικουρούν ή, ενδεχοµένως, να τους εκπροσωπούν κατά την εκτέλεση του

µέτρου εξυγίανσης ή τη διαδικασία εκκαθάρισης, ιδίως στα κράτη µέλη υποδοχής, και ιδίως για να

βοηθούν τη διευθέτηση των δυσχερειών που τυχόν συναντούν οι πιστωτές του κράτους µέλους

υποδοχής.

3. Κατά την άσκηση των εξουσιών του, ο διαχειριστής ή ο εκκαθαριστής τηρεί το δίκαιο του

κράτους µέλους στο οποίο προτίθεται να ενεργήσει, ιδίως τις διαδικασίες ρευστοποίησης των

περιουσιακών στοιχείων ενηµέρωσης των µισθωτών εργαζοµένων. Οι εξουσίες αυτές δεν µπορούν

να περιλαµβάνουν δικαίωµα χρήσης βίας ούτε δικαίωµα λήψης απόφασης επί νοµικών διαδικασιών

ή διαφορών.
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Άρθρο 22

Εγγραφή σε δηµόσιο βιβλίο

1. Ο διαχειριστής, ο εκκαθαριστής και κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή του κράτους µέλους

καταγωγής, µπορεί να ζητεί την καταχώρηση του µέτρου εξυγίανσης ή της απόφασης περί

ενάρξεως διαδικασίας εκκαθάρισης στο κτηµατολόγιο, στο µητρώο των εµπόρων και σε κάθε άλλο

δηµόσιο βιβλίο το οποίο τηρείται στα άλλα κράτη µέλη.

Πάντως, κάθε κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει την υποχρεωτική εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή,

η αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο αρχή ή πρόσωπο πρέπει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τη

εξασφάλιση της εγγραφής αυτής.

2. Τα έξοδα καταχώρησης θεωρούνται ως έξοδα και δαπάνες της διαδικασίας.

Άρθρο 23

Επιβλαβείς πράξεις

1. Το άρθρο 10 δεν ισχύει για τους κανόνες περί ακυρότητας, ακυρωσίας ή ανενεργού πράξεων

που είναι επιβλαβείς για το σύνολο των πιστωτών, εάν ο καθ' έλκων όφελος από τις πράξεις αυτές

αποδείξει ότι :

− η πράξη η επιβλαβής για το σύνολο των πιστωτών διέπεται από το δίκαιο κράτους µέλους

διάφορου του κράτους µέλους καταγωγής, και ότι

− το δίκαιο αυτό δεν προβλέπει, στη συγκεκριµένη περίπτωση, κανένα µέσο προσβολής της

πράξης αυτής.
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2. Εάν ένα µέτρο εξυγίανσης που ελήφθη από δικαστική αρχή θέτει κανόνες περί ακυρότητας,

ακυρωσίας ή κήρυξης του ανενεργού των πράξεων που είναι επιβλαβείς για το σύνολο των

πιστωτών και έχουν πραγµατοποιηθεί πριν από τη λήψη του µέτρου, το άρθρο 3, παράγραφος 2 δεν

εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 24

Προστασία τρίτων

Εάν το πιστωτικό ίδρυµα, µετά τη λήψη µέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη της διαδικασίας

εκκαθάρισης, συνάψει δικαιοπραξία δια της οποίας διατίθενται εξ επαχθούς αιτίας :

− ακίνητο, ή

− πλοίο ή αεροσκάφος εγγραφόµενο υποχρεωτικά σε δηµόσιο βιβλίο, ή

− τίτλοι ή δικαιώµατα επ'αυτών των τίτλων, για την ύπαρξη ή τη µεταβίβαση των οποίων

απαιτείται η εγγραφή σε δηµόσιο βιβλίο ή λογαριασµό ή οι οποίοι τοποθετούνται σε κεντρικό

σύστηµα καταθέσεων που τηρείται ή ευρίσκεται σε κράτος µέλος,

το κύρος της δικαιοπραξίας διέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου

ευρίσκεται το ακίνητο ή το οποίο επιτάσσει την τήρηση του βιβλίου, του λογαριασµού ή αυτού του

συστήµατος καταθέσεων.

Άρθρο 25

Εκκρεµοδικία

Τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης ή της διαδικασίας εκκαθάρισης επί εκκρεµούς δίκης µε

αντικείµενο πράγµα ή δικαίωµα των οποίων απεκδύθη το πιστωτικό ίδρυµα, διέπονται

αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους µέλους, στο οποίο υφίσταται η εκκρεµοδικία.
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Άρθρο 26

Επαγγελµατικό απόρρητο

Όλα τα πρόσωπα, τα οποία καλούνται να λάβουν ή να δώσουν πληροφορίες στο πλαίσιο των

διαδικασιών ενηµέρωσης ή διαβουλεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 8, 9, 11 και 19,

δεσµεύονται από το επαγγελµατικό απόρρητο, σύµφωνα µε τους κανόνες και τους όρους που

προβλέπονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, εξαιρέσει των δικαστικών αρχών, για τις

οποίες εφαρµόζονται οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

απαιτούνται για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία µέχρι τις ...∗∗∗∗ . Πληροφορούν αµέσως

την Επιτροπή σχετικά.

Οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µόνον

στα µέτρα εξυγίανσης που λαµβάνονται και τις διαδικασίες εκκαθάρισης που αρχίζουν µετά την

ηµεροµηνία η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Μέτρα που ελήφθησαν ή διαδικασίες που

άρχισαν πριν από την ηµεροµηνία αυτή, εξακολουθούν να διέπονται από το δίκαιο που ίσχυε κατά

τη λήψη του µέτρου ή την έναρξη της διαδικασίας.

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία

ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή, κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

                                                
∗∗∗∗ Τρία έτη µετά τη δηµοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 28

΄Εναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 29

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ                 , στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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Σκεπτικό του Συµβουλίου όσον αφορά την κοινή θέση που καθορίστηκε από το

Συµβούλιο στις ........ για την έκδοση της οδηγίας 00/.../EΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των

πιστωτικών ιδρυµάτων

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 9 Ιανουαρίου 1986 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο µια πρόταση οδηγίας

βάσει του άρθρου 47 (2)1 της Συνθήκης ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

13 Mαρτίου 19872. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της

στις 2 Ιουλίου 1986. Βάσει αυτών των γνωµών, η Επιτροπή υπέβαλε µια

τροποποιηµένη πρόταση στις 11 Ιανουαρίου 1988. Tο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα

έδωσε τη γνώµη του στις 12 Ιουνίου 1996.

Στις 17 Ιουλίου 2000 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

Ο τίτλος της κοινής θέσης αναπροσαρµόστηκε ώστε να ληφθεί υπόψη η έκδοση της

οδηγίας 94/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

30ής Mαΐου 1994, περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων.3

II. ΣΤΟΧΟΙ

Προκειµένου να επιτευχθεί η ίση µεταχείριση των πιστωτών και η οµαλή λειτουργία

της εξυγίανσης και της εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυµάτων στην ΕΕ, η οδηγία

επιδιώκει να  εξασφαλίσει ότι

− οι διοικητικές και δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής είναι οι

µόνες αρµόδιες για την εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης και διαδικασιών

εκκαθάρισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και την πρακτική που ισχύουν στο

εν λόγω κράτος µέλος, εκτός εάν η οδηγία ορίζει άλλως, και

                                                
1 Πρώην άρθρο 57 (2).
2 Γνώµη που επιβεβαιώθηκε στις 27 Oκτωβρίου 1999, ΕΕ C 154 της 05.06.2000.
3 ΕΕ L 135, 31.05.1994, σελ. 5-14.
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− διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των πιστωτών που κατοικούν σε άλλα κράτη

µέλη πλην του κράτους µέλους καταγωγής.

Η οδηγία δεν αποσκοπεί στην εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών αλλά στο να

εξασφαλιστεί η αµοιβαία αναγνώριση των µέτρων εξυγίανσης και των διαδικασιών

εκκαθάρισης των κρατών µελών καθώς και η απαραίτητη συνεργασία.

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η κοινή θέση τροποποιεί την πρόταση της

Επιτροπής και δίνει σαφέστερη διατύπωση σε ορισµένες διατάξεις. Επί πλέον, εισάγει

µερικές νέες διατάξεις που σε µεγάλο βαθµό βασίζονται στον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1346/2000 του Συµβουλίου, της 29ης Mαΐου 2000, περί των διαδικασιών

αφερεγγυότητας1. Με τις διατάξεις αυτές εξασφαλίζεται η συνοχή της κοινοτικής

νοµοθεσίας και, όπου χρειάζεται, ευθυγραµµίζονται οι συγκεκριµένοι κανόνες που

διέπουν τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας στον τραπεζικό τοµέα  µε τους κανόνες για

παρόµοια θέµατα του κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας ο οποίος

τυγχάνει γενικότερης εφαρµογής στην ΕΕ. Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στην

ενδυνάµωση των προαναφερόµενων στόχων και κυρίως αφορούν την προστασία της

θέσης των πιστωτών που κατοικούν σε άλλο κράτος µέλος πλην του κράτους µέλους

καταγωγής του πιστωτικού ιδρύµατος που αποτελεί αντικείµενο διαδικασίας

εκκαθάρισης, στον καθορισµό των εξουσιών και των υποχρεώσεων του

διαχειριστή/εκκαθαριστή και στην εισαγωγή διατάξεων που ενισχύουν τη νοµική

ασφάλεια µε τον προσδιορισµό του εφαρµοστέου δικαίου σε συγκεκριµένες

περιπτώσεις, π.χ. όσον αφορά την ακίνητη περιουσία.

                                                
1 ΕΕ L 160, 30.06.2000, σελ. 1.



8733/2/00 REV 2 ADD 1 ∆Μ/ρλ 4
DG G   EL

ΙΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Στην κοινή θέση λαµβάνεται υπόψη η έκδοση

− της δεύτερης οδηγίας του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1989, για τον

συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που

αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος και

για την τροποποίηση της οδηγίας 77/780/EEC1

− της οδηγίας 94/19/EΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

30ής Μαΐου 1994, περί των συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων,

− της οδηγίας 98/26/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

19ης Μαΐου 1998, περί του αµετακλήτου του διακανονισµού στα πλαίσια των

συστηµάτων πληρωµής και διακανονισµού αξιογράφων,2

− του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000,

περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας,

− της οδηγίας 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

20ής Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας

πιστωτικών ιδρυµάτων3, η οποία αποτελεί κωδικοποίηση ορισµένων οδηγιών που

αφορούν τα πιστωτικά ιδρύµατα, ιδίως της οδηγίας 77/780/EΟΚ (πρώτη

τραπεζική οδηγία) και της οδηγίας 89/646/EΟΚ (δεύτερη τραπεζική οδηγία).

Κατόπιν αυτού, όλες οι παραποµπές σε διατάξεις των οδηγιών αυτών έχουν

αναπροσαρµοστεί ώστε να παραπέµπουν στο κωδικοποιηµένο κείµενο.

                                                
1 Οδηγία 89/646/EΟΚ, ΕΕ L 386, 30.12.1989, σελ. 1-13.
2 ΕΕ L 166, 11.06.1998, σελ. 45-50.
3 ΕΕ L 126, 26.05.2000, σελ. 1.
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Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εξαιρέθηκαν από τον
κανονισµό περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας λόγω των ειδικών ρυθµίσεων που
ισχύουν για τους τοµείς αυτούς. Οι εν λόγω δύο τοµείς έχουν ορισµένα κοινά
νοµοθετικά χαρακτηριστικά (δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής, απαίτηση
χορήγησης άδειας κλπ.). Η τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων1 εξετάστηκε από το Συµβούλιο κατά το ίδιο διάστηµα
όπως η παρούσα πρόταση για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών
ιδρυµάτων και, όπου ήταν δυνατόν λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών
κάθε τοµέα, επελέγησαν παρόµοιες λύσεις.

Μετά την έκδοση της οδηγίας 94/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, περί των συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων,
τροποποιήθηκε ο τίτλος της οδηγίας (βλ. ανωτέρω) και ο Τίτλος IV της πρότασης της
Επιτροπής διεγράφη και αντικαταστάθηκε από έναν νέο Τίτλο IV για τις κοινές
διατάξεις περί των µέτρων εξυγίανσης και των διαδικασιών εκκαθάρισης.

Β.      Tίτλος 1 � Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

Η διατύπωση του Άρθρου 1, το οποίο καθορίζει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
παραµένει ως είχε στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής εκτός από µια
ειδικότερη παραποµπή στις εξαιρέσεις της οδηγίας 2000/12/EΟΚ. Έτσι, η προταθείσα
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποίηση του άρθρου 1 της πρότασης της
Επιτροπής έχει συµπεριληφθεί στην κοινή θέση.

Τα άρθρα 2 και 16 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής που παρέπεµπαν στα
παραρτήµατα που περιείχαν τα µέτρα και τις διαδικασίες που κάλυπτε η οδηγία, έχουν
διαγραφεί. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι ορισµοί των "µέτρων εξυγίανσης", των
"διαδικασιών εκκαθάρισης", των "αρµόδιων αρχών" και των "διοικητικών ή δικαστικών
αρχών" που περιέχονται στο άρθρο 2 της κοινής θέσης επαρκούν για την οριοθέτηση
του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας. Με τη λύση αυτή αποφεύγεται το δύσκολο από
νοµική και τεχνική άποψη ζήτηµα του πώς θα ενσωµατώνονται στην οδηγία οι
µελλοντικές µεταβολές του εθνικού δικαίου. Η τροπολογία για το άρθρο 2 της
πρότασης της Επιτροπής, το νέο άρθρο 2α καθώς και το νέο άρθρο 15α για τις
διαδικασίες εκκαθάρισης, που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχουν
συµπεριληφθεί στην κοινή θέση, εκτός από ότι υπάρχει πλέον ορισµός για τις
διαδικασίες εκκαθάρισης (βλ. παρακάτω).

                                                
1 ΕΕ C 253, 06.10.1989, σελ. 3.
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Το Άρθρο 2 της κοινής θέσης (άρθρο 3 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής)
έχει τροποποιηθεί και περιέχει τώρα ορισµούς για µερικούς επί πλέον όρους
προκειµένου να διευκρινιστούν καλύτερα οι όροι που χρησιµοποιούνται στην οδηγία.

Οι ορισµοί του "κράτους µέλους καταγωγής", του "κράτους µέλους υποδοχής" και των

"αρµόδιων αρχών" αντιστοιχούν πλέον στους ορισµούς που εφαρµόζονται για τους

όρους αυτούς στην ισχύουσα νοµοθεσία. Προστέθηκε επίσης ο ορισµός του

"υποκαταστήµατος" σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά µε τις αρχές που

αναφέρονται στην οδηγία, προστέθηκε ένας ορισµός των "διοικητικών και δικαστικών

αρχών" που διευκρινίζει ότι πρόκειται για τις αρχές τις αρµόδιες για τα µέτρα

εξυγίανσης ή τις διαδικασίες εκκαθάρισης, σε αντίθεση µε τις αρµόδιες αρχές για την

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων. ∆εδοµένου ότι οι ορισµοί αυτοί καλύπτουν τις

αρχές που είναι αρµόδιες τόσο για τα µέτρα εξυγίανσης όσο και για τις διαδικασίες

εκκαθάρισης, η κοινή θέση περιλαµβάνει κατ' ουσίαν την τροπολογία του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου για το άρθρο 3 της πρότασης της Επιτροπής.

Τα "µέτρα εξυγίανσης" και οι "διαδικασίες εκκαθάρισης" ορίστηκαν κατά τρόπο που να

λαµβάνεται υπόψη η διαγραφή των παραρτηµάτων (βλ. ανωτέρω). Ο ορισµός των

"µέτρων εξυγίανσης" περιλαµβάνει τώρα ένα ουσιαστικό στοιχείο των µέτρων αυτών,

ότι δηλαδή µπορούν να θίξουν προϋπάρχοντα δικαιώµατα τρίτων, οι δε αιτιολογικές

παράγραφοι 8 έως 10 διευκρινίζουν περαιτέρω το σκεπτικό αυτού του ορισµού. Ο

ορισµός των "διαδικασιών εκκαθάρισης" περιλαµβάνει ένα στοιχείο που βασίζεται στον

κανονισµό περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, συγκεκριµένα ο όρος καλύπτει και

τις διαδικασίες που περατώνονται µε πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλο ανάλογο µέσο.

∆εδοµένου ότι οι ορισµοί καλύπτουν τόσο τα µέτρα εξυγίανσης όσο και τις διαδικασίες

εκκαθάρισης, η κοινή θέση περιλαµβάνει εν µέρει την ουσία του νέου άρθρου 2α που

πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιλαµβάνεται στο άρθρο 2 της

τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, στην οποία έχει συµπεριληφθεί ο ορισµός

των διαδικασιών εκκαθάρισης που δεν υπήρχε στην αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Προστέθηκαν οι ορισµοί του "διαχειριστή" και του "εκκαθαριστή", σύµφωνα µε την

οδηγία για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,

προκειµένου να καθοριστεί το πεδίο εφαρµογής των άρθρων που αναφέρονται σε αυτά

τα καθήκοντα.
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Οι ορισµοί της "οργανωµένης αγοράς" και του "τίτλου" προστέθηκαν προκειµένου να

καθοριστεί το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 20 ως προς το εφαρµοστέο δίκαιο σε

ορισµένες ειδικές περιπτώσεις.

Γ.       Τίτλος II � Μέτρα εξυγίανσης

Το Άρθρο 3 (άρθρο 4 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής) αποτελεί το

βασικότερο άρθρο της οδηγίας όσον αφορά τα µέτρα εξυγίανσης. Η κοινή θέση

υιοθετεί, µε ελάχιστες συντακτικές διαφορές, τις παραγράφους 1 και 2 της πρότασης

της Επιτροπής οι οποίες θεσπίζουν την αρχή της καθολικής εφαρµογής των µέτρων που

αποφασίζονται από το κράτος µέλος καταγωγής. Προκειµένου να µην θιγεί η αρχή της

εποπτείας που ασκείται από τις αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, το Συµβούλιο

διέγραψε την παράγραφο 3 η οποία άφηνε ανοικτή τη δυνατότητα στο κράτος µέλος

υποδοχής να εφαρµόσει µέτρα εξυγίανσης µόνο σε ένα υποκατάστηµα.

Η υποχρέωση ενηµέρωσης των αρχών του κράτους µέλους υποδοχής που προβλέπεται

στο Άρθρο 4 (άρθρο 5 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής) διατηρείται στην

κοινή θέση µε ορισµένες ήσσονος σηµασίας αλλαγές.  Η κοινή θέση καθιστά σαφές

ποιές αρχές αφορά η υποχρέωση αυτή και καθορίζει ακριβέστερα τις πληροφορίες που

πρέπει να κοινοποιούνται. Βάσει της αρχής του ελέγχου από το κράτος µέλος

καταγωγής, το Συµβούλιο αποφάσισε να µην διατηρήσει την υποχρέωση του κράτους

µέλους καταγωγής να ζητά τη γνώµη των αρχών του κράτους µέλους υποδοχής για τις

συνέπειες των µέτρων εξυγίανσης. Η κοινή θέση ακολουθεί τις τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το άρθρο 5, δεδοµένου ότι δεν περιλαµβάνει την

εξαίρεση από την υποχρέωση ενηµέρωσης που πρότεινε η Επιτροπή. Επιτρέποντας τη

λήψη µέτρων χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση σε επείγουσες περιπτώσεις, η κοινή θέση

υιοθετεί το πνεύµα του άρθρου 6α σχετικά µε τις επείγουσες περιπτώσεις που πρότεινε

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η υποχρέωση ενηµέρωσης των αρχών του κράτους µέλους υποδοχής που προβλέπεται

στο Άρθρο 5 (άρθρο 6 της πρότασης της Επιτροπής) διατηρείται µε ορισµένες ήσσονος

σηµασίας αλλαγές που αποσκοπούν στο να καταστήσουν σαφέστερο το κείµενο. Όπως

και στο άρθρο 3, το Συµβούλιο αποφάσισε να µην διατηρήσει το δεύτερο εδάφιο το

οποίο άφηνε ανοικτή τη δυνατότητα στο κράτος µέλος υποδοχής να εφαρµόσει µέτρα

εξυγίανσης µόνο σε ένα υποκατάστηµα.
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Το Άρθρο 6 που αφορά τη δηµοσίευση διατηρεί το άρθρο 7 της τροποποιηµένης

πρότασης της Επιτροπής µε ορισµένες ήσσονος σηµασίας αλλαγές. Η αναφορά στους

µετόχους έχει διαγραφεί για τους λόγους που αναπτύσσονται στην αιτιολογική

παράγραφο 8. Υπό το φως του άρθρου 7 της κοινής θέσης (βλ. παρακάτω), το

Συµβούλιο έκρινε ότι δεν είναι ανάγκη να διατηρηθεί η παράγραφος 2 της πρότασης

της Επιτροπής που προβλέπει την ειδοποίηση του κάθε πιστωτή χωριστά. Σύµφωνα µε

το άρθρο 3, η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής πρέπει να καθορίζεται σύµφωνα

µε το εθνικό δίκαιο. Η κοινή θέση καθιστά υποχρεωτική τη δηµοσίευση και έτσι

ενσωµατώνει την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το άρθρο 7 της

πρότασης της Επιτροπής, η οποία είχε µόνο εν µέρει υιοθετηθεί στην τροποποιηµένη

πρόταση της Επιτροπής.

Το Άρθρο 7 εισάγει ειδικές διατάξεις για την υποχρέωση ενηµέρωσης των γνωστών

πιστωτών και το δικαίωµα αναγγελίας απαιτήσεων προκειµένου να προστατευτούν τα

δικαιώµατα των πιστωτών που κατοικούν σε άλλα κράτη µέλη πλην του κράτους

µέλους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύµατος. Οι διατάξεις αυτές ευθυγραµµίζονται µε

τις αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες εκκαθάρισης, οι οποίες µε τη

σειρά τους είναι ευθυγραµµισµένες µε τις αντίστοιχες διατάξεις του κανονισµού περί

των διαδικασιών αφερεγγυότητας (βλ. παρακάτω).

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει στην κοινοτική νοµοθεσία συντονισµός των διατάξεων που
εφαρµόζονται στα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων χωρών, το
Συµβούλιο αποφάσισε να περιοριστεί το Άρθρο 8 που αφορά αυτά τα υποκαταστήµατα
στην υποχρέωση των διοικητικών και δικαστικών αρχών να ενηµερώνουν τις αρχές των
άλλων κρατών µελών στα οποία το ίδιο πιστωτικό ίδρυµα διαθέτει υποκαταστήµατα και
στην προσπάθεια συντονισµού των ενεργειών τους. ∆εδοµένου ότι δεν διορίζεται σε
όλες τις περιπτώσεις διαχειριστής, το άρθρο 8 δεν επιβάλλει  υποχρέωση στους
διαχειριστές να συντονίζουν τις ενέργειές τους, αντίθετα µε την περίπτωση των
εκκαθαριστών σε διαδικασίες εκκαθάρισης (βλ. παρακάτω). Οι πληροφορίες πρέπει να
διαβιβάζονται υπό τους ίδιους όρους όπως οι πληροφορίες προς τα κράτη µέλη
υποδοχής υποκαταστηµάτων κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων οι οποίες καθορίζονται
στο άρθρο 4.

Μετά τη διαγραφή των παραρτηµάτων, διεγράφη και το άρθρο 9 της τροποποιηµένης
πρότασης της Επιτροπής. Το δε άρθρο 10 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής
θεωρείται περιττό κατόπιν του άρθρου 3 της κοινής θέσης.
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∆.      Τίτλος III � ∆ιαδικασία εκκαθάρισης

Το Άρθρο 9 (άρθρο 11 (1) και (3) της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής)
διατηρεί τη βασική αρχή της καθολικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 11 της
τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, αλλά µε τροποποιηµένη µορφή. Το κείµενο
ευθυγραµµίζεται πλέον µε το αντίστοιχο κείµενο για τα µέτρα εξυγίανσης των άρθρων
3 και 4 της κοινής θέσης. Υπογραµµίζει την αρχή της καθολικότητας και, προκειµένου
να εξασφαλιστεί συνοχή στο εσωτερικό της οδηγίας, εισάγει την ίδια διαδικασία
ενηµέρωσης όπως για τα µέτρα εξυγίανσης.

Το Άρθρο 10 (1) υπογραµµίζει την αρχή της καθολικότητας που καθορίζεται στο
άρθρο 11 (2) της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. ∆εδοµένου ότι το άρθρο 10
δεν περιέχει καµία αναφορά στην εφαρµογή της σύµβασης περί πτωχεύσεως, η οποία
τώρα έχει λάβει τη µορφή του κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως
συνέβαινε στην αρχή πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση περιλαµβάνει την
τροποποίηση που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άρθρο 11 της πρότασης
της Επιτροπής και η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη
πρότασή της. Η παράγραφος 2 προστέθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί το πεδίο
εφαρµογής της αρχής της καθολικότητας που καθορίζεται στην παράγραφο 1, όπως
προβλέπεται και στο άρθρο 4 (2) του κανονισµού περί των διαδικασιών
αφερεγγυότητας, µε το να δοθεί ένας κατάλογος παραδειγµάτων του τι καθορίζει το
δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής.

Το Άρθρο 11 που αφορά την εκούσια εκκαθάριση διατηρεί το άρθρο 12 της
τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής µε ορισµένες συντακτικές αλλαγές που
αποσκοπούν στο να το καταστήσουν σαφέστερο. Η παράγραφος 2 της κοινής θέσης
απλώς αναφέρει ότι η εκούσια εκκαθάριση δεν κωλύει τη λήψη µέτρων εξυγίανσης ή
την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης. Οι διατάξεις που αφορούν τα συγκεκριµένα
µέτρα και διαδικασίες καθορίζονται σε άλλο σηµείο της οδηγίας, οι δε αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους καταγωγής µπορούν πάντοτε, όπου χρειάζεται, να αποφασίσουν
µέτρα εξυγίανσης ή διαδικασία εκκαθάρισης ακόµα και στην περίπτωση που έχει ήδη
αρχίσει η εκούσια εκκαθάριση.

Το Άρθρο 12 (άρθρο 13 της πρότασης της Επιτροπής) εισάγει συντακτικές αλλαγές και
άλλες µεταβολές που προκύπτουν από την αρχή του ελέγχου από το κράτος µέλος
καταγωγής. Η παράγραφος 3 διεγράφη δεδοµένου ότι οι κανόνες για τη χορήγηση
άδειας καθορίζονται στην οδηγία 2000/12/EΚ.
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Το Άρθρο 13 που αφορά τη δηµοσίευση αντιστοιχεί στο άρθρο 14 (3) της
τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής και έχει ευθυγραµµιστεί µε την υποχρέωση
δηµοσίευσης που προβλέπει το άρθρο 6 (1) για τα µέτρα εξυγίανσης. Υιοθετώντας τη
διάταξη αυτή, η κοινή θέση ενσωµατώνει την τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά µε το άρθρο 14 της πρότασης της Επιτροπής το οποίο
αποδέχτηκε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της. Το άρθρο 14 (1) της
πρότασης της Επιτροπής διεγράφη κατόπιν των άρθρων 9 (1) και 10 της κοινής θέσης.
Οι εξουσίες του εκκαθαριστή καθορίζονται στο άρθρο 21 (2) της κοινής θέσης και,
κατά συνέπεια, διεγράφη το άρθρο 14 (2) που αναφερόταν στο θέµα αυτό.

Τα Άρθρα 14, 15, 16 και 17 προστέθηκαν λόγω της έκδοσης του κανονισµού περί των

διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως εξηγείται στις γενικές παρατηρήσεις της κοινής

θέσης, προκειµένου να συµπληρωθεί η οδηγία µε ορισµένες πτυχές που δεν

καλύπτονταν στην πρόταση της Επιτροπής.

Το Άρθρο 14 που αφορά την ενηµέρωση των πιστωτών έχει ευθυγραµµιστεί µε το

άρθρο 40 του κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας και καθορίζει

διατάξεις για την υποχρέωση ενηµέρωσης των γνωστών πιστωτών και το περιεχόµενο

των παρεχόµενων πληροφοριών. Στόχος του άρθρου αυτού είναι να προστατεύσει τη

θέση των πιστωτών που κατοικούν σε άλλα κράτη µέλη πλην του κράτους µέλους

καταγωγής του αφερέγγυου πιστωτικού ιδρύµατος.

Το Άρθρο 15 που αφορά την εκπλήρωση υποχρεώσεων έχει ευθυγραµµιστεί µε το

άρθρο 24 του κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Παρά την ύπαρξη

διατάξεων για τη δηµοσίευση, µπορεί να προκύψει µια κατάσταση κατά την οποία ένας

χρεώστης του πιστωτικού ιδρύµατος εκπληρώνει υποχρέωσή του προς το πιστωτικό

ίδρυµα ενώ θα έπρεπε να την είχε εκπληρώσει προς τον εκκαθαριστή. Το άρθρο 15

αποσκοπεί ακριβώς στην προστασία του οφειλέτη που ενεργεί καλόπιστα.  Όµως, η

διάταξη καλύπτει µόνο τη σπάνια περίπτωση κατά την οποία η υποχρέωση

εκπληρώνεται προς πιστωτικό ίδρυµα που είναι φυσικό πρόσωπο ή ένωση φυσικών

προσώπων, δεδοµένου ότι ο κίνδυνος να δεχθεί ένα πιστωτικό ίδρυµα µια πληρωµή

κακόπιστα και χωρίς να ενηµερώσει τον εκκαθαριστή θεωρείται ότι υπάρχει µόνο σε

αυτές τις περιπτώσεις.
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Το Άρθρο 16 καθορίζει δύο θεµελιώδεις αρχές για τη διαδικασία εκκαθάρισης. Η

παράγραφος 1, η οποία έχει ευθυγραµµιστεί µε το άρθρο 39 του κανονισµού περί των

διαδικασιών αφερεγγυότητας, καθορίζει ότι όλοι οι πιστωτές, καθώς και οι δηµόσιες

αρχές άλλων κρατών µελών, έχουν το δικαίωµα να προβάλλουν τις απαιτήσεις τους. Η

διατύπωση "να αναγγέλλουν εγγράφως τις απαιτήσεις τους ή να υποβάλλουν εγγράφως

παρατηρήσεις σχετικά µε αυτές" επελέγη για τον λόγο ότι η εθνική νοµοθεσία

ορισµένων κρατών µελών δεν απαιτεί την υποβολή απαιτήσεων αλλά µόνο

παρατηρήσεων σχετικά µε αυτές. Η παράγραφος 2 υπογραµµίζει µια θεµελιώδη αρχή

της έννοιας της καθολικότητας, συγκεκριµένα ότι οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών

τυγχάνουν της αυτής µεταχείρισης και κατάταξης όπως αυτές των πιστωτών που

κατοικούν στο κράτος µέλος καταγωγής. Η παράγραφος 3, η οποία έχει ευθυγραµµιστεί

µε το άρθρο 41 του κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, καθορίζει το

περιεχόµενο των απαιτήσεων που υποβάλλονται από πιστωτές που κατοικούν σε άλλο

κράτος µέλος.

Το Άρθρο 17, το οποίο έχει ευθυγραµµιστεί µε το άρθρο 42 του κανονισµού περί των

διαδικασιών αφερεγγυότητας, καθορίζει το γλωσσικό καθεστώς που εφαρµόζεται στην

αναγγελία απαιτήσεων. Ο βασικός κανόνας που ισχύει είναι ότι χρησιµοποιείται η

γλώσσα του κράτους µέλους καταγωγής. Ο τίτλος "Πρόσκληση για αναγγελία

απαιτήσεως / υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε απαίτηση. Τηρητέες προθεσµίες"

πρέπει να αναγράφεται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης. Για τους πιστωτές

που κατοικούν σε άλλο κράτος µέλος, ο βασικός κανόνας είναι ότι έχουν το δικαίωµα

να αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους σε µία από τις γλώσσες του κράτους αυτού, αν και

µπορεί να ζητηθεί µετάφρασή τους, ενώ µόνο ο τίτλος "Αναγγελία απαιτήσεως /

Υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε απαιτήσεις" θα είναι στη γλώσσα του κράτους

µέλους καταγωγής.

Προκειµένου να εξασφαλιστούν τα δικαιώµατα των πιστωτών κατά τη διάρκεια της

εκκαθάρισης, εισήχθη µια νέα διάταξη, το Άρθρο 18, η οποία υποχρεώνει τους

εκκαθαριστές να ενηµερώνουν τακτικά τους πιστωτές για την πορεία της εκκαθάρισης.
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∆εδοµένου ότι τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων χωρών δεν

υπόκεινται σε ρυθµίσεις σε κοινοτικό επίπεδο, το Συµβούλιο αποφάσισε, όπως συνέβη

και για το άρθρο 8 σχετικά µε τα µέτρα εξυγίανσης, να περιορίσει το Άρθρο 19 (άρθρο

15 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής) στην επιβολή απαιτήσεων ως προς

την ενηµέρωση και τον συντονισµό. Η παράγραφος 1 ορίζει ότι οι αρχές των άλλων

κρατών µελών υποδοχής πρέπει να ενηµερώνονται πριν από την έναρξη της διαδικασίας

εκκαθάρισης, είναι δε ευθυγραµµισµένη µε την αντίστοιχη διαδικασία ενηµέρωσης του

άρθρου 8 (1). Η υποχρέωση εκ των υστέρων πληροφόρησης, που βασίζεται στο άρθρο

15 (3) της πρότασης της Επιτροπής, προβλέπεται στην παράγραφο 2 η οποία επιβάλλει

πρόσθετη υποχρέωση ενηµέρωσης στην περίπτωση έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης

και ανάκλησης άδειας. Η διαδικασία κοινοποίησης αυτών των πληροφοριών έχει

ευθυγραµµιστεί µε την παράγραφο 1. Η παράγραφος 3 ευθυγραµµίζεται µε το άρθρο 8

(2) και επιβάλλει, επί πλέον, την υποχρέωση των εκκαθαριστών να συντονίζουν τις

ενέργειές τους δεδοµένου ότι το έργο των εκκαθαριστών µπορεί να είναι εξ ίσου

σηµαντικό µε αυτό των αρχών.

Το άρθρο 16 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής διεγράφη κατόπιν της

διαγραφής των Παραρτηµάτων (βλ. ανωτέρω).

Ε.       Τίτλος IV � Κοινές διατάξεις των µέτρων εξυγίανσης και των διαδικασιών εκκαθάρισης

Ο Τίτλος αυτός αποτελεί νέο στοιχείο σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής. Όπως

περιγράφεται ανωτέρω, προκειµένου να επιτευχθούν οι σκοποί της οδηγίας και να

εξασφαλιστεί η νοµική συνοχή της κοινοτικής νοµοθεσίας, το Συµβούλιο έκρινε ορθό

να εισαγάγει ορισµένες πρόσθετες διατάξεις οι οποίες σε µεγάλο βαθµό βασίζονται

στον κανονισµό περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Η πλειονότητα αυτών των

συµπληρωµατικών διατάξεων περιλαµβάνεται στο Τίτλο IV ο οποίος οµαδοποιεί τις

κοινές διατάξεις των µέτρων εξυγίανσης και των διαδικασιών εκκαθάρισης.

Το Άρθρο 20 περιλαµβάνει διατάξεις για τα αποτελέσµατα των µέτρων και των

διαδικασιών επί ορισµένων συµβάσεων και δικαιωµάτων. Το άρθρο αυτό παρεκκλίνει

από τη βασική αρχή της εφαρµογής του δικαίου του κράτους µέλους καταγωγής που

προβλέπεται στα άρθρα 3 και 10. Ο γενικός στόχος του άρθρου αυτού είναι να

εξασφαλίσει τη νοµική ασφάλεια σε ιδιαίτερες περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται ότι η

σπουδαιότητα ή η ειδική φύση της σύµβασης δικαιολογεί την παρέκκλιση από την αρχή

της καθολικότητας.
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Η πρώτη παρέκκλιση, που ορίζεται στην παράγραφο 1 (a), αφορά τις συµβάσεις και

σχέσεις εργασίας οι οποίες θα διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους

µέλους που διέπει τη σύµβαση εργασίας. Η διάταξη αυτή, η οποία έχει ευθυγραµµιστεί

µε το άρθρο 10 του κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, εισήχθη για την

προστασία των εργαζοµένων υποκαταστήµατος πιστωτικού ιδρύµατος σε κράτος µέλος

υποδοχής από τον κίνδυνο ξαφνικής υπαγωγής τους στη νοµοθεσία άλλου κράτους

µέλους.

Η δεύτερη παρέκκλιση προβλέπεται στην παράγραφο 1 (β), η οποία έχει

ευθυγραµµιστεί µε το άρθρο 8 του κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας,

και ρυθµίζει τις συµβάσεις που αφορούν ακίνητη περιουσία. Σε όλα τα κράτη µέλη οι

συµβάσεις αυτές υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις που προστατεύουν τόσο τα

συµβαλλόµενα µέρη όσο και το γενικότερο συµφέρον του κράτους µέλους στο οποίο

βρίσκονται. Το Συµβούλιο έκρινε εποµένως ορθό να παρεκκλίνει από την αρχή της

καθολικότητας και να ορίσει ότι τόσο η σύµβαση που παρέχει δικαίωµα καρπώσεως

ακίνητης περιουσίας, π.χ.  µια σύµβαση ενοικιάσεως, όσο και η σύµβαση που παρέχει

δικαίωµα κτήσεως  ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στο έδαφος κράτους µέλους, θα

διέπονται από το δίκαιο του εν λόγω κράτους µέλους. Για να αποφευχθούν

οποιεσδήποτε αµφιβολίες, δεδοµένου ότι η νοµοθεσία περί του τι συνιστά ακίνητη

περιουσία µπορεί να διαφέρει στα κράτη µέλη, προβλέπεται ότι είναι βάσει του δικαίου

του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το ακίνητο που καθορίζεται εάν

ένα περιουσιακό στοιχείο είναι κινητό ή ακίνητο.

Οι παράγραφοι 1 (γ) και (δ) αφορούν αντίστοιχα τις συµφωνίες ανανέωσης οφειλής

(συµφωνίες συµψηφισµού θετικών και αρνητικών υπολοίπων) µεταξύ του πιστωτικού

ιδρύµατος και των αντισυµβαλλοµένων του και τις συµφωνίες επαναγοράς (συµφωνίες

µεταξύ πωλητού και αγοραστού τίτλων βάσει των οποίων ο πωλητής συµφωνεί να

επαναγοράσει τους τίτλους σε συµφωνηµένη τιµή). Και στις δύο περιπτώσεις

εφαρµόζεται το δίκαιο του κράτους µέλους το εφαρµοστέο στη συµφωνία. Οι

συµφωνίες αυτές χρησιµοποιούνται ευρέως στις χρηµατιστηριακές αγορές και το

Συµβούλιο θεωρεί ότι η ειδική φύση αυτών των συµβάσεων επιβάλλει παρέκκλιση από

την αρχή της καθολικής εφαρµογής του δικαίου του κράτους µέλους καταγωγής,

προκειµένου να προστατευτεί η λειτουργία των χρηµατιστηριακών αγορών και να

εξασφαλιστεί η νοµική ασφάλεια για τα συµβαλλόµενα µέρη.
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Η παράγραφος 1 (ε) αφορά τα δικαιώµατα που υπόκεινται σε καταχώρηση σε ειδικό

βιβλίο, τα οποία θα διέπονται αποκλειστικά από δίκαιο του κράτους µέλους το οποίο

επιβάλλει την τήρηση του βιβλίου. Η διάταξη αυτή, η οποία βασίζεται, χωρίς όµως να

έχει ευθυγραµµιστεί πλήρως µε αυτό, στο άρθρο 11 του κανονισµού περί των

διαδικασιών αφερεγγυότητας, εισήχθη προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο

σύγκρουσης µε τα εθνικά συστήµατα καταχώρησης ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών

στην περίπτωση που το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής περιέχει διατάξεις που

µπορεί να είναι ασυµβίβαστες µε το δίκαιο της χώρας που επιβάλλει την τήρηση του

βιβλίου.

Η παράγραφος 1 (ζ) αφορά τα δικαιώµατα κυριότητας επί τίτλων, είτε είναι

αποϋλοποιηµένα είτε όχι, τα οποία καταχωρούνται σε βιβλίο, λογαριασµό ή κεντρικό

σύστηµα καταθέσεων σε κράτος µέλος. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην προστασία των

δικαιωµάτων επί των τίτλων αυτών από τα πιθανές αρνητικές συνέπειες των µέτρων

εξυγίανσης ή των διαδικασιών εκκαθάρισης που έχουν κινηθεί σύµφωνα µε το δίκαιο

κράτους µέλους διαφορετικού από το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο τηρείται το

βιβλίο, ο λογαριασµός ή το κεντρικό σύστηµα καταθέσεων. Παράλληλα µε την

παράγραφο (ε), τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης ή της διαδικασίας

εκκαθάρισης έναντι πιστωτικού ιδρύµατος επί των δικαιωµάτων κυριότητας τίτλων

που βρίσκονται στην κατοχή του αφερέγγυου ιδρύµατος θα διέπονται αποκλειστικά από

το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο τηρείται ή βρίσκεται το βιβλίο, ο λογαριασµός

ή το κεντρικό σύστηµα καταθέσεων στο οποίο έχουν καταχωρηθεί τα σχετικά

δικαιώµατα.

Σχετικά µε τις συναλλαγές που διενεργούνται σε οργανωµένη αγορά (χρηµατιστήριο)
όπως ορίζεται στο άρθρο 2, η  παράγραφος 1 (η) ορίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του
κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας ότι, ανεξάρτητα από την παράγραφο
(ζ), τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης ή των διαδικασιών εκκαθάρισης θα
διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους µέλους που εφαρµόζεται στην εν
λόγω αγορά. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να εξασφαλιστεί η λειτουργία των
αγορών αυτών και να προστατευτεί η ισορροπία που επιτυγχάνει το δίκαιο το
εφαρµοζόµενο στην αγορά αυτή από τις πιθανές στρεβλωτικές συνέπειες της
εφαρµογής µέτρων εξυγίανσης ή διαδικασιών εκκαθάρισης που έχουν επιβληθεί βάσει
άλλου νοµικού συστήµατος, πράγµα που θα µπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε
πολύ ευρύτερο κύκλο από αυτόν του αφερέγγυου ιδρύµατος και των
αντισυµβαλλοµένων του.
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Μια παρόµοια διάταξη που έχει εισαχθεί στην παράγραφο 1 (θ) σχετικά µε τα
εµπράγµατα δικαιώµατα και τις επιφυλάξεις κυριότητας επί περιουσιακών στοιχείων
που ανήκουν στο αφερέγγυο πιστωτικό ίδρυµα, προβλέπει ότι τα δικαιώµατα αυτά θα
διέπονται αποκλειστικά από το εφαρµοστέο στα δικαιώµατα αυτά δίκαιο. Η διάταξη
αυτή βασίζεται, αν και δεν είναι πλήρως εναρµονισµένη, µε τα άρθρα 5 και 7 του
κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Τα εµπράγµατα δικαιώµατα δεν
ορίζονται δεδοµένου ότι η οδηγία δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή εναρµόνισης αυτής της
έννοιας.

Η παράγραφος 2 σχετικά τον συµψηφισµό απαιτήσεων ορίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 6

του κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ότι το δικαίωµα του πιστωτή να

συµψηφίσει απαίτησή του µε απαίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος δεν θίγεται από τα

µέτρα εξυγίανσης ή τη διαδικασία εκκαθάρισης στην περίπτωση που ο συµψηφισµός

αυτός επιτρέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους που εφαρµόζεται στην απαίτηση

του πιστωτικού ιδρύµατος, ανεξαρτήτως του αν επιτρέπεται αυτός ο συµψηφισµός από

το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής.

Το Άρθρο 21 (1) έχει ευθυγραµµιστεί µε το άρθρο 19 του κανονισµού περί των
διαδικασιών αφερεγγυότητας.  Καθορίζει τις τυπικές απαιτήσεις σχετικά µε την
απόδειξη του διορισµού διαχειριστή ή εκκαθαριστή προκειµένου να αποφευχθούν οι
οποιεσδήποτε σχετικές αµφιβολίες. Οι παράγραφοι 2 και 3 έχουν ευθυγραµµιστεί µε το
άρθρο 18 (1) και (3) του κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας και
καθορίζουν τις  εξουσίες του διαχειριστή/εκκαθαριστή. Σύµφωνα µε την αρχή της
εφαρµογής του δικαίου του κράτους µέλους καταγωγής, ο διαχειριστής/εκκαθαριστής
µπορεί να ασκεί σε όλα τα κράτη µέλη τις εξουσίες που µπορεί να ασκεί στο κράτος
µέλος καταγωγής. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα δευτεροβάθµιων διαδικασιών
και ενδέχεται το αφερέγγυο ίδρυµα να έχει σοβαρές υποχρεώσεις σε ένα ή περισσότερα
κράτη µέλη υποδοχής, το άρθρο 2 ορίζει ότι ο διαχειριστής/εκκαθαριστής µπορεί να
διορίσει πρόσωπα για να τον επικουρούν στη διευθέτηση των δυσχερειών που
συναντούν οι πιστωτές στα κράτη µέλη υποδοχής. ∆εδοµένου ότι η οδηγία δεν
αποσκοπεί στη διεύρυνση των εκτελεστικών ή δικαστικών αρµοδιοτήτων του κράτους
µέλους καταγωγής, η παράγραφος 3 καθιστά σαφές ότι ο διαχειριστής/εκκαθαριστής
πρέπει να τηρεί το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο προτίθεται να ενεργήσει και
ότι στις εξουσίες του δεν περιλαµβάνεται δικαίωµα χρήσεως βίας η δικαίωµα λήψεως
αποφάσεων επί νοµικών διαδικασιών ή διαφορών.
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Το Άρθρο 22 επίσης αποσκοπεί στη διασαφήνιση των εξουσιών του
διαχειριστή/εκκαθαριστή. Η αρχή της καθολικής εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης
και των διαδικασιών εκκαθάρισης χωρίς άλλες διατυπώσεις καθορίζεται στα άρθρα 3
και 9. Ωστόσο, επειδή η καταχώρηση σε ορισµένα συγκεκριµένα βιβλία  µπορεί να
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της διαφάνειας και της νοµικής
ασφάλειας σε διάφορα κράτη µέλη, ορίζεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 23 του
κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ότι ο διαχειριστής/εκκαθαριστής
έχει την εξουσία να ζητά την καταχώρηση του µέτρου ή των διαδικασιών στο
κατάλληλο βιβλίο σε άλλα κράτη µέλη.

Το Άρθρο 23 (1) σχετικά µε τις επιβλαβείς πράξεις έχει ευθυγραµµιστεί µε το άρθρο 13
του κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας.  Το άρθρο αυτό παρεκκλίνει
από την αρχή της καθολικής εφαρµογής του δικαίου του κράτους µέλους καταγωγής
για τις διαδικασίες εκκαθάρισης σε µια συγκεκριµένη περίπτωση, αυτή κατά την οποία
µια πράξη, π.χ. µια σύµβαση, που είναι άκυρη σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους
µέλους καταγωγής έχει συναφθεί από τον αντισυµβαλλόµενο µε την πεποίθηση ότι η
σύµβαση αυτή δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η
προστασία των δίκαιων προσδοκιών του αντισυµβαλλοµένου στην περίπτωση αυτή. Για
τα µέτρα εξυγίανσης, η παράγραφος 2 ορίζει ότι η αρχή της καθολικής εφαρµογής που
προβλέπεται στο άρθρο 3 (2) της κοινής θέσης δεν εφαρµόζεται στις εν λόγω
περιπτώσεις.

Το Άρθρο 24 έχει ευθυγραµµιστεί µε το άρθρο 14 του κανονισµού περί των
διαδικασιών αφερεγγυότητας. Αφορά πράξεις, π.χ. συµβάσεις, οι οποίες έχουν
συναφθεί από το αφερέγγυο πιστωτικό ίδρυµα µετά τη λήψη µέτρων εξυγίανσης ή την
έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης. ∆ικαιολογείται από τους ίδιους στόχους όπως αυτοί
του άρθρου 20 (1) (β), (ε) και (ζ), δηλαδή την ανάγκη εξασφάλισης νοµικής ασφάλειας
για τα συµβαλλόµενα µέρη και εµπιστοσύνης του κοινού στα βιβλία καταχώρησης ή
στα συστήµατα καταθέσεων.

Το Άρθρο 25 που αφορά τα αποτελέσµατα επί των περιπτώσεων εκκρεµοδικίας έχει
ευθυγραµµιστεί µε το άρθρο 15 του κανονισµού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας.
Καθιστά σαφές ότι ναι µεν είναι το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής που διέπει
τις προσφυγές των πιστωτών σύµφωνα µε τα άρθρα 3 (2), 9 και 10, αλλά είναι το δίκαιο
του κράτους µέλους στο οποίο υφίσταται εκκρεµοδικία το οποίο διέπει το ζήτηµα των
αποτελεσµάτων των µέτρων εξυγίανσης ή των διαδικασιών εκκαθάρισης επί εκκρεµούς
δίκης µε αντικείµενο πράγµατα ή δικαιώµατα που συγκαταλέγονται στην πτωχευτική
περιουσία του αφερέγγυου πιστωτικού ιδρύµατος.
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Το Άρθρο 26 που αφορά το επαγγελµατικό απόρρητο εισήχθη προκειµένου να
ευθυγραµµιστεί η παρούσα οδηγία µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/12/EΚ και να
εναρµονιστούν οι απαιτήσεις επαγγελµατικού απορρήτου για όλες τις πτυχές των
τραπεζικών ρυθµίσεων. Οι δικαστικές αρχές εξακολουθούν να διέπονται από τις
ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

ΣΤ.    Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις για την εφαρµογή και έναρξη ισχύος προσαρµόστηκαν στις τρέχουσες

πρακτικές της κοινοτικής νοµοθεσίας.

Ζ.       Αιτιολογικό µέρος

Το αιτιολογικό µέρος έχει αναπροσαρµοστεί και έχουν εισαχθεί νέες παράγραφοι που

εξηγούν τις προαναφερόµενες αλλαγές. Οι τροπολογίες του αιτιολογικού που υπέβαλε

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησαν περιττές µετά την έκδοση της οδηγίας

94/19/EΚ περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων και του κανονισµού περί

των διαδικασιών αφερεγγυότητας και κατά συνέπεια δεν συµπεριλήφθηκαν στην κοινή

θέση.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι όλες οι τροποποιήσεις που έγιναν στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής είναι πλήρως σύµφωνες µε τους στόχους της προτεινόµενης οδηγίας. Το

κυριότερο µέρος των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει συµπεριληφθεί στην

κοινή θέση. Όλες οι αλλαγές που έγιναν και οι νέες διατάξεις που εισήχθησαν για λόγους

ευθυγράµµισης µε τον κανονισµό περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας εξυπηρετούν την

ενίσχυση των στόχων της οδηγίας και εξασφαλίζουν τη νοµική συνοχή της κοινοτικής

νοµοθεσίας.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 15.09.2000
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1985/0046 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των

πιστωτικών ιδρυµάτων

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις 19 ∆εκεµβρίου 1985, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου

για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
όσον αφορά την εξυγίανση και την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων βάσει του

άρθρου 47 παράγραφος 21 της συνθήκης ΕΚ (COM(1985)0788 –
1985/0046 (COD)).

2. Η πρόταση υποβλήθηκε στο Συµβούλιο στις 9 Ιανουαρίου 1986.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 2 Ιουλίου 1986.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώµη σε πρώτη ανάγνωση σχετικά µε την
πρόταση στις 13Μαρτίου 1987.

5. Μετά τις γνωµοδοτήσεις αυτές η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις
11 Ιανουαρίου 1988.

6. Το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα γνωµοδότησε στις 12 Ιουνίου 1996.

7. Στις 17 Ιουλίου 2000 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση που αποτελεί

αντικείµενο της παρούσας ανακοίνωσης.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει ότι

– ένα πιστωτικό ίδρυµα και τα υποκαταστήµατα που διαθέτει σε άλλα κράτη µέλη τίθενται

υπό εξυγίανση ή εκκαθάριση βάσει των αρχών της ενότητας και της καθολικότητας,
πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες η οδηγία

προβλέπει κάτι άλλο, οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του οικείου κράτους µέλους είναι
οι µόνες αρµόδιες, ότι οι αποφάσεις τους αναγνωρίζονται και παράγουν τα αποτελέσµατα
που επιδιώκονται βάσει του δικαίου του κράτους µέλους καταγωγής σε όλα τα υπόλοιπα
κράτη µέλη, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και ότι ο διοικητής ή ο εκκαθαριστής

δικαιούνται να ασκήσουν εντός της επικράτειας άλλων κρατών µελών τις εξουσίες που

1
Την εποχή εκείνη, άρθρο 57παράγραφος 2
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τους δίνει ο νόµος στη χώρα τους· µόνον κατ’ αυτόν τον τρόπο δύναται να εξασφαλισθεί η
ίση µεταχείριση των πιστωτών στο πλαίσιο της εκκαθάρισης και να τηρηθεί µία

οµοιογενής προσέγγιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εξυγίανση ενός
πιστωτικού ιδρύµατος και των υποκαταστηµάτων και περιουσιακών του στοιχείων που

βρίσκονται σε άλλα κράτη µέλη

– οι διοικητικές, δικαστικές και εποπτικές αρχές της χώρας καταγωγής και της χώρας

υποδοχής συνεργάζονται για την εξυγίανση ή την εκκαθάριση ενός πιστωτικού ιδρύµατος
και των υποκαταστηµάτων του

– µέσω ενός µηχανισµού δηµοσιότητας και προσωπικής ειδοποίησης, τα δικαιώµατα των
πιστωτών από άλλα κράτη µέλη διαφυλάσσονται εξίσου καλά όσο και τα δικαιώµατα των

πιστωτών που έχουν την έδρα τους στο κράτος µέλος στο οποίο το πιστωτικό ίδρυµα έχει
την καταστατική του έδρα.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1.Γενικά

Η κοινή θέση του Συµβουλίου συµπίπτει µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και την πρόταση της Επιτροπής.

Λαµβάνει επίσης υπόψη το γεγονός ότι εν τω µεταξύ παρεµβλήθηκαν και άλλες
πρωτοβουλίες και συγκεκριµένα:

– η δεύτερη τραπεζική οδηγία
2, η οποία εν τω µεταξύ ενοποιήθηκε µε άλλες τραπεζικές

οδηγίες στην Κωδικοποιηµένη οδηγία3,

– η οδηγία περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων
4

– η οδηγία περί του αµετάκλητου του διακανονισµού
5

– ο κανονισµός (ΕΚ) του Συµβουλίου 1346/2000της 29ης Μαΐου 2000για τις διαδικασίες
αφερεγγυότητας6 (στο εξής «κανονισµός περί αφερεγγυότητας»)

Ο Τίτλος IV της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, που αφορά τα συστήµατα
εγγύησης των καταθέσεων καθώς και ορισµένες άλλες σχετικές διατάξεις διαγράφηκαν µετά

την έκδοση της οδηγίας 94/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
30Μαΐου 1994περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων.

2
∆εύτερη οδηγία 89/646/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1989 για το συντονισµό των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος και την τροποποίηση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ ΕΕ L 386 της

30.12.1989σ. 1.
3

Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000
σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων ΕΕ L 126 της

26.5.2000σ. 1.
4

Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 1994περί των
συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων ΕΕ L 135 της 31.5.1994σ. 5.

5
Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 1998σχετικά

µε το αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα συστήµατα διακανονισµού

αξιογράφων ΕΕ L 166 της 11.6.1998σ. 45.
6

ΕΕ L 160 της 30 Ιουνίου 2000,σ. 1.
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Προστέθηκαν ορισµένα άρθρα προκειµένου να ληφθούν υπόψη ειδικά οι ανησυχίες που
διατυπώθηκαν κατά τις συζητήσεις για τον κανονισµό περί αφερεγγυότητας οι οποίες έπρεπε

επίσης να αντιµετωπισθούν στο πλαίσιο της υπόψη πρότασης. Στην κοινή θέση του
Συµβουλίου περιλαµβάνονται και ορισµένες διευκρινίσεις οι οποίες βελτιώνουν το κείµενο.

3.2.Η κοινή θέση σε σχέση µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση και την πρόταση της Επιτροπής για µια οδηγία σχετικά µε την εξυγίανση και

την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων.

3.2.1.Αιτιολογικές σκέψεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε, σε πρώτη ανάγνωση, δύο αιτιολογικές σκέψεις.
Αµφότερες περιλήφθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής αλλά δεν

εµφανίζονται στην κοινή θέση. Ο λόγος είναι ότι και οι δύο αιτιολογικές σκέψεις είναι πλέον
παρωχηµένες.

Η πρώτη αναφερόταν στην εκκρεµούσα σύναψη του Συµφώνου περί αφερεγγυότητας. Όπως
προαναφέρεται, εν τω µεταξύ εκδόθηκε κανονισµός περί αφερεγγυότητας.

Η άλλη αιτιολογική σκέψη αναφερόταν στον µελλοντικό συντονισµό των συστηµάτων
εγγύησης των καταθέσεων στην Κοινότητα. Το 1994,εκδόθηκε σχετική οδηγία.

Όπως εξηγείται παρακάτω, στην κοινή θέση περιλήφθηκαν ορισµένα νέα άρθρα σε σχέση µε
την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Ως αποτέλεσµα προστέθηκαν οι αντίστοιχες

αιτιολογικές σκέψεις οι οποίες δεν χρειάζεται να περιγραφούν αναλυτικά δεδοµένου ότι
σκοπός τους είναι να διευκρινισθούν τα άρθρα. Παρακάτω, όµως, τα εν λόγω άρθρα

εξηγούνται λεπτοµερειακά.

3.2.2.Άρθρα

Τίτλος I της κοινής θέσης: Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

Το άρθρο 1 της κοινής θέσης αντικαθιστά την αναφορά στην οδηγία 77/780/ΕOΚ, δεδοµένου
ότι η οδηγία αυτή συµπεριλήφθηκε στην κωδικοποιηµένη οδηγία µε αποτέλεσµα να
καταργηθεί. Πέραν αυτού περιλαµβάνει την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

σύµφωνα µε την οποία τα υποκαταστήµατα πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικό κράτος
µέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύµατος.

Το άρθρο 2 της κοινής θέσης περιλαµβάνει τους ορισµούς που χρησιµοποιούνται στο άρθρο 3
της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. Εξαιτίας της προσθήκης ορισµένων νέων

άρθρων, χρειάσθηκε επίσης να δοθούν ορισµοί για ορισµένους από τους όρους όρων που
χρησιµοποιούνται σε αυτά και µε αποτέλεσµα να αυξηθεί αντίστοιχα ο συνολικός αριθµός

των ορισµών. Συγκεκριµένα, προστέθηκαν οι ορισµοί για τους όρους «υποκατάστηµα»,
«διοίκηση», «διοικητικές ή δικαστικές αρχές», «εκκαθαριστής», «οργανωµένη αγορά» και

«τίτλοι» στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Στο βαθµό που οι εν λόγω όροι έχουν ήδη
διευκρινισθεί σε άλλες κοινοτικές πράξεις, οι σχετικοί ορισµοί έχουν προσαρµοσθεί

αναλόγως, ενώ όπου ήταν απαραίτητο η αναφορά σε καταργηθείσες οδηγίες
αντικαταστάθηκε από αναφορές στην κωδικοποιηµένη οδηγία.

Το Συµβούλιο ήταν της γνώµης ότι η ύπαρξη παραρτηµάτων στην οδηγία στα οποία θα
απαριθµούνταν τα υφιστάµενα µέτρα εξυγίανσης και εκκαθάρισης στα διάφορα κράτη µέλη,
δεν αποτελούσε τελικά καλή λύση. Οποιαδήποτε αλλαγή στη νοµοθεσία των κρατών µελών
ως προς τα µέτρα εξυγίανσης ή τις διαδικασίες εκκαθάρισης θα απαιτούσε την τροποποίηση
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των παραρτηµάτων πράγµα που αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία. Η Επιτροπή συµµερίζεται
την άποψη αυτή. Κατά συνέπεια τα « µέτρα εξυγίανσης » ή οι « διαδικασίες εκκαθάρισης »
δεν µπορούσαν πλέον να προσδιορισθούν µε απλή αναφορά σε παραρτήµατα όπως πρότεινε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Εποµένως, η τροπολογία στο άρθρο 2 και

τα νέα άρθρα 2α και 15α που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, δεν
περιλαµβάνονται στην κοινή θέση.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι µετά την έκδοση της οδηγίας για τα συστήµατα εγγύησης των
καταθέσεων, ο Τίτλος IV της τροποποιηµένης πρότασης (που περιλάµβανε µόνον το

άρθρο 17) για τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων διαγράφηκε, ο ορισµός των
«συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων» που είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε

πρώτη ανάγνωση διαγράφηκε επίσης.

Οι ορισµοί «χώρα καταγωγής» και «χώρα υποδοχής» αντικαταστάθηκαν από τους όρους

«κράτος µέλος καταγωγής» και «κράτος µέλος υποδοχής». ∆εδοµένου ότι για τους όρους
αυτούς θεσπίστηκαν, εν τω µεταξύ, ορισµοί στην κοινοτική νοµοθεσία, το κείµενο

αναφέρεται στους υπάρχοντες ορισµούς.

Τίτλος II της κοινής θέσης: Μέτρα εξυγίανσης

A. Πιστωτικά ιδρύµατα µε καταστατική έδρα εντός της Κοινότητας

Το άρθρο 3 της κοινής θέσης θεσπίζει την αρχή της ενότητας και της καθολικότητας της

διαδικασίας εξυγίανσης. Προβλέπει ότι οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής είναι οι µόνες αρµόδιες να αποφασίζουν για την εφαρµογή ενός ή περισσότερων

µέτρων εξυγίανσης σε πιστωτικά ιδρύµατα και τα υποκαταστήµατά τους τα εγκατεστηµένα
σε άλλα κράτη µέλη, ότι η νοµοθεσία που ισχύει είναι η ισχύουσα νοµοθεσία περί

αφερεγγυότητας του κράτους µέλους υποδοχής και ότι τα µέτρα παράγουν αποτελέσµατα σε
ολόκληρη την Κοινότητα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Παρότι η διατύπωση διαφέρει κάπως
το άρθρο διατηρεί στο ακέραιο το πνεύµα του άρθρου 4 της τροποποιηµένης πρότασης της
Επιτροπής. Ωστόσο, η παράγραφος 3 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής

διαγράφηκε από την κοινή θέση. Η εν λόγω παράγραφος επέτρεπε στις διοικητικές ή
δικαστικές αρχές του κράτους µέλους υποδοχής να κινήσουν διαδικασία εξυγίανσης κατά

ενός υποκαταστήµατος ενός πιστωτικού ιδρύµατος χωρίς να είναι υποχρεωτική η κίνηση
διαδικασίας εξυγίανσης κατά του ίδιου του πιστωτικού ιδρύµατος στο κράτος µέλος

καταγωγής. Το Συµβούλιο προτίµησε την αυστηρότερη εφαρµογή της αρχής της ενότητας και
της καθολικότητας βάσει της οποίας διαδικασία εξυγίανσης µπορεί να κινηθεί µόνον από τις

διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής κατά του πιστωτικού
ιδρύµατος και των υποκαταστηµάτων του. Η Επιτροπή υποστηρίζει την προσέγγιση αυτή.

Το άρθρο 4 της κοινής θέσης αντιστοιχεί στο άρθρο 5 της τροποποιηµένης πρότασης της
Επιτροπής. Σε αντίθεση µε το τελευταίο, η κοινή θέση δεν υποχρεώνει πλέον τις διοικητικές
ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής να συµβουλεύονται τις αρχές του κράτους
µέλους υποδοχής. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές οφείλουν απλά να ενηµερώνουν τις

αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, όταν λαµβάνουν µέτρα εξυγίανσης. Επίσης,
οι πληροφορίες αυτές δεν είναι υποχρεωτικό να παρέχονται συστηµατικά εκ των προτέρων σε

όλες τις περιπτώσεις. Λαµβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της λήψης µέτρων
εξυγίανσης κατά ενός πιστωτικού ιδρύµατος, οι πληροφορίες µπορούν να παρέχονται αµέσως
µετά τη λήψη των σχετικών µέτρων. Συνεπώς, το νέο άρθρο 6α που είχε προτείνει το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, το οποίο προέβλεπε ότι οι αρχές µπορούσαν
να λάβουν ελάχιστα µέτρα σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις εν αναµονή της

πληροφόρησης των άλλων ενεχόµενων κρατών µελών δεν περιλήφθηκε στην κοινή θέση.
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Όπως υπογραµµίζεται παραπάνω, η διαβίβαση των πληροφοριών στην αρχή του κράτους
µέλους υποδοχής είναι αρκετά επείγουσα. Για τον λόγο αυτόν, παρά το γεγονός ότι η

απόφαση λήψης µέτρων εξυγίανσης κατά ενός πιστωτικού ιδρύµατος λαµβάνεται από τη
διοικητική ή δικαστική αρχή, η διαβίβαση των πληροφοριών αυτών στην αρµόδια αρχή του

κράτους µέλους υποδοχής γίνεται από την οµόλογη αρχή του κράτους µέλους καταγωγής.
Εκτός από την περίπτωση που η διοικητική ή δικαστική αρχή που λαµβάνει τα µέτρα

εξυγίανσης αποτελεί ταυτόχρονα και την αρµόδια αρχή, η πρώτη διαβιβάζει τις πληροφορίες
στην οικεία αρµόδια αρχή η οποία µε τη σειρά της τις διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές του

κράτους µέλους υποδοχής. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών συνεργάζονται στενά µεταξύ τους σε καθηµερινή βάση πράγµα το οποίο

εγγυάται την ταχεία διαβίβαση των πληροφοριών.

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε ότι οι εν λόγω πληροφορίες έπρεπε να

διαβιβάζονται «εκτός εάν το µέτρο δεν πρόκειται προφανώς να παράγει σηµαντικά
αποτελέσµατα σε υποκατάστηµα που ευρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος». Το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, σε πρώτη ανάγνωση, είχε ζητήσει τη διαγραφή της φράσης αυτής. Η κοινή
θέση υιοθέτησε την πρόταση εκείνη.

Το άρθρο 5 της κοινής θέσης αφορά την αντίθετη κατάσταση από εκείνη που διέπουν τα
άρθρα 3 και 4 της κοινής θέσης και αντιστοιχεί στο άρθρο 6 της τροποποιηµένης απόφασης

της Επιτροπής. Το άρθρο αφορά την περίπτωση στην οποία οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές
του κράτους µέλους υποδοχής κρίνουν απαραίτητο να εφαρµόσουν στην επικράτειά τους

µέτρα εξυγίανσης κατά ενός υποκαταστήµατος εγκατεστηµένου στην επικράτειά τους. Βάσει
της αρχής της ενότητας και της καθολικότητας µόνον οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του

κράτους µέλους καταγωγής δύνανται να λάβουν µέτρα εξυγίανσης για ένα πιστωτικό ίδρυµα
και τα υποκαταστήµατά του. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους υποδοχής
οφείλουν, συνεπώς, να ειδοποιήσουν τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής για την ανάγκη να ληφθούν, κατά τη γνώµη τους, µέτρα εξυγίανσης. Όπως
προαναφέρεται, στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής προσφερόταν η δυνατότητα
στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους να λάβουν µέτρα εξυγίανσης για

υποκαταστήµατα ενός πιστωτικού ιδρύµατος, χωρίς να κινηθεί ανάλογη διαδικασία κατά του
πιστωτικού ιδρύµατος στο κράτος µέλος καταγωγής, η οποία διαγράφηκε. Για να κινηθεί

διαδικασία εξυγίανσης, η διαδικασία πρέπει να αφορά τόσο το πιστωτικό ίδρυµα όσο και τα
υποκαταστήµατά του και η λήψη της σχετικής απόφασης υπάγεται αποκλειστικά στην

αρµοδιότητα των διοικητικών ή δικαστικών αρχών του κράτους µέλους καταγωγής.

Τα άρθρα 6 και 7 της κοινής θέσης αντιστοιχούν στο άρθρο 7 της τροποποιηµένης πρότασης

της Επιτροπής.

Το άρθρο 6 της κοινής θέσης του Συµβουλίου ορίζει ότι η εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης για

ένα πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ και σε
2 εθνικές εφηµερίδες κάθε κράτους µέλους υποδοχής εάν ενδέχεται να θίξει τα δικαιώµατα

τρίτων ή εάν η απόφαση υπόκειται σε ένδικα µέσα. Περιλαµβάνει τις τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν και κάπως διαφορετικά διατυπωµένες («τρίτοι» αντί για

«πιστωτές, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων ή εργαζοµένων του υπόψη πιστωτικού
ιδρύµατος» για τον λόγο που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 8 και λαµβάνοντας υπόψη
την αιτιολογική σκέψη 10).Στην κοινή θέση προστίθεται η υποχρέωση της δηµοσίευσης του
αποσπάσµατος από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός
12 ηµερών από τη διαβίβασή του. Αντί «η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων» να αρχίζει

από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ (παράγραφος 5 του
άρθρου 7 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής), η προθεσµία αυτή θα πρέπει να

προσδιορίζεται στο απόσπασµα που θα δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα και τις



7

2 εθνικές εφηµερίδες. Για τον λόγο αυτόν διαγράφηκε η παράγραφος 5 της τροποποιηµένης
πρότασης της Επιτροπής.

Το άρθρο 7 της κοινής θέσης προβλέπει την υποχρέωση για την διοικητική ή δικαστική αρχή
ή τη διοίκηση να ειδοποιεί προσωπικά τους πιστωτές, όταν η νοµοθεσία του κράτους µέλους
καταγωγής προβλέπει υποχρεωτική κοινοποίηση ή επιβάλλει την αναγγελία απαιτήσεων για
την αναγνώρισή τους. Αντί της «δυνατότητας» κοινοποίησης που προβλεπόταν στο άρθρο 7
παράγραφος 2 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής («εφόσον το κρίνουν σκόπιµο»),
η κοινή θέση του Συµβουλίου προβλέπει ότι οι γνωστοί πιστωτές πρέπει να ενηµερωθούν υπό

τις δεδοµένες περιστάσεις. Προστίθεται µία παράγραφος στην οποία ορίζεται ότι εάν το
δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής παρέχει στους πιστωτές που κατοικοεδρεύουν σε αυτό

τη δυνατότητα να αναγγείλουν απαιτήσεις (αντί να τους υποχρεώνει, όπως συµβαίνει στην
παράγραφο 1), τότε την ίδια δυνατότητα πρέπει να έχουν και οι πιστωτές από άλλα κράτη

µέλη.

B. Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων χωρών

Το άρθρο 8 της κοινής θέσης αφορά την περίπτωση στην οποία ένα πιστωτικό ίδρυµα τρίτης
χώρας ανοίγει υποκαταστήµατα σε διαφορετικά κράτη µέλη. Η αρχή της ενότητας και της

καθολικότητας δεν ισχύει για υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων χωρών.
Ωστόσο, θα ήταν καλό οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές κράτους µέλους στο οποίο υπάρχει
υποκατάστηµα πιστωτικού ιδρύµατος τρίτης χώρας να µπορούν να συντονίζουν τις ενέργειές
τους σε περίπτωση που αποφασίσουν να λάβουν µέτρα εξυγίανσης για το εν λόγω

υποκατάστηµα. Το παραπάνω άρθρο, συνεπώς, ορίζει ότι εάν οι διοικητικές ή δικαστικές
αρχές του κράτους µέλους στο οποίο υπάρχει ένα τέτοιο υποκατάστηµα αποφασίσουν να

λάβουν µέτρα εξυγίανσης κατ’ αυτού, οφείλουν να ενηµερώσουν σχετικά, µέσω των
αρµόδιων αρχών της χώρας τους, τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών στα οποία το

πιστωτικό ίδρυµα τρίτης χώρας έχει ιδρύσει υποκαταστήµατα, προκειµένου να υπάρξει
κάποιος συντονισµός ενεργειών στο εσωτερικό της Κοινότητας. Η υποχρέωση συντονισµού

µεταξύ των υπόψη διοικητικών ή δικαστικών αρχών προβλέπεται ρητά. Όπως εξηγείται
παραπάνω, οι πληροφορίες πρέπει, θεωρητικά, να διαβιβάζονται πριν ληφθούν τα µέτρα αλλά
σε επείγουσες περιπτώσεις µπορούν να διαβιβασθούν αµέσως µετά. Το άρθρο αυτό
αντιστοιχεί στις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου 8 της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής.

Στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 8 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής

προβλέπονται κανόνες για την εξυγίανση «µέχρι νεωτέρου συντονισµού των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα υποκαταστήµατα πιστωτικών

ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους εκτός Κοινότητος». ∆εν υπάρχουν σχέδια για
συντονισµό στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση. Συνεπώς οι παράγραφοι αυτοί διαγράφηκαν
από την κοινή θέση.

Μετά τη διαγραφή των παραρτηµάτων για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, το
άρθρο 9 της τροποποιηµένης απόφασης της Επιτροπής διαγράφηκε. Θεωρήθηκε επίσης ότι το
άρθρο 10 της τροποποιηµένης απόφασης της Επιτροπής ήταν περιττό βάσει των όσων

προβλέπονται στο άρθρο 3 της κοινής θέσης.
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Tίτλος III της κοινής θέσης: ∆ιαδικασία εκκαθάρισης

A. Πιστωτικά ιδρύµατα µε καταστατική έδρα εντός της Κοινότητας

Το άρθρο 9 της κοινής θέσης προβλέπει ότι, σύµφωνα µε την αρχή της ενότητας και της
καθολικότητας της διαδικασίας εκκαθάρισης, οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους
µέλους καταγωγής είναι οι µόνες αρµόδιες να αποφασίσουν την έναρξη διαδικασίας
εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των υποκαταστηµάτων/
περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε άλλα κράτη µέλη. Η διαδικασία αυτή
αναγνωρίζεται δίχως άλλες διατυπώσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο µηχανισµός

πληροφόρησης είναι ο ίδιος µε εκείνον που περιγράφεται παραπάνω για τα µέτρα εξυγίανσης.
Το άρθρο αντιστοιχεί στο άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 3 της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής. Η τροπολογία στο άρθρο 11 παράγραφος 3 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο περιλήφθηκε στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και την κοινή θέση.

Το άρθρο 10 της κοινής θέσης προβλέπει ότι ισχύει η νοµοθεσία του κράτους µέλους
καταγωγής του πιστωτικού ιδρύµατος εκτός από τις περιπτώσεις που η οδηγία προβλέπει κάτι

άλλο. Η παράγραφος αυτή αντιστοιχεί στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της τροποποιηµένης
πρότασης της Επιτροπής και περιλαµβάνει την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο άρθρο 10 της κοινής θέσης προστέθηκε και δεύτερη παράγραφος µε έναν µη εξαντλητικό
κατάλογο θεµάτων που διέπονται από το δίκαιο αφερεγγυότητας του κράτους µέλους

καταγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού περί αφερεγγυότητας.

Το άρθρο 11 της κοινής θέσης αφορά τη διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης, όταν την

πρωτοβουλία αναλαµβάνουν οι διευθύνοντες ή οι µέτοχοι του πιστωτικού ιδρύµατος.
Προβλέπει ότι πριν ληφθεί απόφαση από τα καταστατικά όργανα ενός πιστωτικού ιδρύµατος

για εκούσια εκκαθάριση, πρέπει να ζητείται η γνώµη των αρµοδίων αρχών του κράτους
µέλους καταγωγής. Προβλέπει επίσης, στη δεύτερη παράγραφο, ότι η διαδικασία εκούσιας

εκκαθάρισης δεν πρέπει να κωλύει τη λήψη µέτρων εξυγίανσης ή την έναρξη διαδικασίας
εκκαθάρισης και, ως εκ τούτου, απλουστεύει τη διατύπωση του αντίστοιχου άρθρου 12 της

τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.

Το άρθρο 12 της κοινής θέσης προβλέπει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του

πιστωτικού ιδρύµατος κατά τον ίδιο τρόπο όπως το άρθρο 13 της τροποποιηµένης πρότασης
της Επιτροπής. Οι διαφορές στη διατύπωση οφείλονται στην έκδοση της κωδικοποιηµένης

οδηγίας που αντικατέστησε την πρώτη τραπεζική οδηγία 77/780/ΕOΚ.

∆εδοµένου ότι το άρθρο 11 παράγραφος 2 της κοινής θέσης καθιστά σαφές ότι στην

περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης, δύναται να ανακληθεί η άδεια χωρίς, όµως, αυτό να είναι
υποχρεωτικό, κρίθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητο να διατηρηθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 13
της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.

Το άρθρο 13 της κοινής θέσης αντιστοιχεί στο άρθρο 14 παράγραφος 3 της τροποποιηµένης

πρότασης της Επιτροπής στο οποίο ενσωµατώθηκε η τροπολογία που είχε προτείνει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 14 της τροποποιηµένης

πρότασης της Επιτροπής περιλαµβάνονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 21 της
κοινής θέσης (βλ. παρακάτω).

Στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαµβάνεται άρθρο το οποίο αντιστοιχεί
στα άρθρα 14, 15, 16και 17 της κοινής θέσης. Όλες οι εν λόγω διατάξεις έχουν ληφθεί από
τον κανονισµό περί αφερεγγυότητας.
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Το άρθρο 14 της κοινής θέσης προβλέπει ότι οι γνωστοί πιστωτές που βρίσκονται σε άλλα
κράτη µέλη πρέπει να ενηµερώνονται ατοµικά ως προς την έναρξη της διαδικασίας

αφερεγγυότητας όπως προβλέπεται και για τα µέτρα εξυγίανσης (στο άρθρο 7 της κοινής
θέσης). Καθορίζει επίσης το µηχανισµό και το περιεχόµενο της πληροφόρησης. Το άρθρο

αυτό βασίζεται στο άρθρο 40 του κανονισµού περί αφερεγγυότητας.

Το άρθρο 15 της κοινής θέσης αφορά την ειδική περίπτωση στην οποία ένας οφειλέτης – εν

αγνοία του γεγονότος ότι το πιστωτικό ίδρυµα το οποίο δεν έχει νοµική υπόσταση και εδρεύει
σε άλλο κράτος µέλος έχει κηρυχθεί σε πτώχευση – εξοφλεί το χρέος του στο εν λόγω

πιστωτικό ίδρυµα και όχι στον εκκαθαριστή του πιστωτικού ιδρύµατος. Εάν ο οφειλέτης
αυτός δεν είχε γνώση του γεγονότος ότι είχε κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης κατά του εν

λόγω πιστωτικού ιδρύµατος τότε θεωρείται ότι έχει εξοφλήσει το χρέος του. Η άγνοια του
οφειλέτη τεκµαίρεται από το εάν η εκπλήρωση της παροχής από µέρους του έλαβε χώρα πριν

ή µετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης. Το άρθρο ευθυγραµµίζεται µε το άρθρο 24
του κανονισµού περί αφερεγγυότητας.

Το άρθρο 16.1 της κοινής θέσης ευθυγραµµίζεται µε το άρθρο 39 του κανονισµού περί
αφερεγγυότητας. Προβλέπει ότι όλοι οι πιστωτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων αρχών των κρατών µελών, δικαιούνται να
αναγγέλλουν εγγράφως τις απαιτήσεις τους. Αντίθετα µε το άρθρο 39 του κανονισµού περί

αφερεγγυότητας προβλέπεται και το δικαίωµα να «υποβάλλουν εγγράφως παρατηρήσεις
σχετικά µε απαιτήσεις» και αυτό διότι σε ορισµένα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται η αναγγελία

απαιτήσεων από πιστωτές αλλά µόνον η υποβολή παρατηρήσεων που σχετίζονται µε
απαιτήσεις.

Το άρθρο 16παράγραφος 2 της κοινής θέσης διευκρινίζει, σύµφωνα µε την αρχή της ενότητας
και της καθολικότητας στην οποία βασίζεται η οδηγία, ότι οι απαιτήσεις πιστωτών από άλλα
κράτη µέλη πλην του κράτους µέλους καταγωγής θα τυγχάνουν της αυτής µεταχείρισης και
κατάταξης µε οµοειδείς απαιτήσεις πιστωτών από το κράτος µέλος καταγωγής.

Το άρθρο 16.3 της κοινής θέσης ευθυγραµµίζεται µε το άρθρο 41 του κανονισµού περί
αφερεγγυότητας και καθορίζει τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναφέρουν οι πιστωτές όταν

αναγγέλλουν απαιτήσεις (ηµεροµηνία της γένεσής της, το ποσό κλπ).

Το γλωσσικό καθεστώς για τη δηµοσίευση, κοινοποίηση και αναγγελία των απαιτήσεων

προσδιορίζεται στο άρθρο 17 της κοινής θέσης, το οποίο ευθυγραµµίζεται µε το άρθρο 42 του
κανονισµού περί αφερεγγυότητας. Η δηµοσίευση της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης

πρέπει να γίνεται στην επίσηµη γλώσσα (ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες) του κράτους
µέλους καταγωγής. Το ίδιο ισχύει και όταν γνωστοί πιστωτές από άλλα κράτη µέλη πλην του
κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνονται προσωπικά. Αυτό, ωστόσο, πρέπει να γίνεται µε
βάση ένα έντυπο τιτλοφορούµενο «πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες

προθεσµίες» σε όλες τις επίσηµες κοινοτικές γλώσσες. Τέλος, οι πιστωτές από άλλα κράτη
µέλη που θέλουν να αναγγείλουν µια απαίτηση ή να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά µε την

απαίτησή τους, µπορούν να το πράξουν στη γλώσσα της χώρας τους, αλλά το έντυπο µε το
οποίο θα αναγγείλουν την απαίτησή τους πρέπει να φέρει τον τίτλο «Αναγγελία απαιτήσεως»
ή «Υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε τις απαιτήσεις» στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από
τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους καταγωγής. Εκτός αυτού, µπορεί να τους ζητηθεί
να προσκοµίσουν µετάφραση της απαίτησής τους στην επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους

καταγωγής.
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Προκειµένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώµατα των πιστωτών, όχι µόνον κατά την έναρξη της
διαδικασίας εκκαθάρισης αλλά και κατά τη διάρκειά της, προστέθηκε στην κοινή θέση το

άρθρο 18 το οποίο ορίζει ότι οι πιστωτές πρέπει να ενηµερώνονται τακτικά επί της προόδου
της διαδικασίας εκκαθάρισης.

B. Πιστωτικά ιδρύµατα µε καταστατική έδρα εκτός Κοινότητας

Το άρθρο 19 της κοινής θέσης αφορά την περίπτωση κατά την οποία ένα πιστωτικό ίδρυµα

τρίτης χώρας ιδρύει υποκαταστήµατα σε διάφορα κράτη µέλη. Όπως και στην περίπτωση της
λήψης µέτρων εξυγίανσης (άρθρο 8 της κοινής θέσης) και λαµβάνοντας υπόψη ότι ούτε τα
πιστωτικά ιδρύµατα από τρίτες χώρες ούτε τα υποκαταστήµατά τους σε κράτη µέλη της
Κοινότητας υπάγονται στην αρχή της ενότητας και της καθολικότητας, είναι επιθυµητό να

υπάρχει συντονισµός στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο διοικητικών και
δικαστικών αρχών των ενεχόµενων κρατών µελών σε περίπτωση που ένα υποκατάστηµα

πρέπει να τεθεί υπό εκκαθάριση. Το άρθρο 19 παράγραφος 1 της κοινής θέσης, συνεπώς,
ορίζει ότι εάν οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους µέλους στο οποίο έχει συσταθεί

ένα τέτοιο υποκατάστηµα αποφασίσουν να το θέσουν υπό εκκαθάριση, υποχρεούνται να
ενηµερώσουν, µέσω των αρµόδιων αρχών της χώρας τους τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών

µελών στα οποία το εν λόγω πιστωτικό ίδρυµα τρίτης χώρας έχει ιδρύσει υποκαταστήµατα.
Όπως εξηγείται παραπάνω, οι πληροφορίες πρέπει, κατ’ αρχήν, να διαβιβάζονται προτού

ληφθεί το µέτρο αλλά σε επείγουσες περιπτώσεις αυτό µπορεί να γίνει αµέσως µετά. Η
παράγραφος αυτή αντιστοιχεί στο άρθρο 15παράγραφος 1 της τροποποιηµένης πρότασης της
Επιτροπής. Το άρθρο 19 παράγραφος 2 της κοινής θέσης προβλέπει τον ίδιο µηχανισµό
πληροφόρησης µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας και αντιστοιχεί στο άρθρο 15,
παράγραφοι 2 και 3 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.

Όσον αφορά τη διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 8 παράγραφος 2 της κοινής θέσης), το

άρθρο 19 παράγραφος 3 της κοινής θέσης ορίζει επίσης ότι οι ενεχόµενες διοικητικές ή
δικαστικές αρχές προσπαθούν να συντονίσουν τις ενέργειές τους και επιβάλλει και στους

εκκαθαριστές την υποχρέωση να συντονίζουν τις ενέργειές τους. Αντίθετα µε τα
υποκαταστήµατα κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων τα οποία υπάγονται στην αρχή της

ενότητας και της καθολικότητας που θεσπίζεται µε την παρούσα οδηγία, τα υποκαταστήµατα
πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων χωρών που έχουν συσταθεί σε διάφορα κράτη µέλη µπορούν

όντως να τεθούν, χωριστά, υπό εκκαθάριση µε διαφορετικούς εκκαθαριστές οι οποίοι πρέπει
να συντονίζουν τις ενέργειές τους.

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 15 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής
αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που επικρατούσε προτού τεθεί σε ισχύ η δεύτερη τραπεζική

οδηγία. Την εποχή εκείνη, τα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων άλλων κρατών µελών
έπρεπε να λάβουν χωριστή άδεια λειτουργίας από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους

υποδοχής στο οποίο ήταν εγκατεστηµένα. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η δεύτερη τραπεζική
οδηγία7, τα κοινοτικά πιστωτικά ιδρύµατα έχουν το πλεονέκτηµα του ενιαίου διαβατηρίου

και δικαιούνται να ιδρύουν υποκαταστήµατα σε άλλα κράτη µέλη µε βάση την άδεια
λειτουργίας που έλαβαν από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής. Κατά
συνέπεια τα σχετικά άρθρα της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής διαγράφηκαν.

7
Όπως προαναφέρεται, η εν λόγω οδηγία έχει ενσωµατωθεί στην κωδικοποιηµένη οδηγία και ως εκ

τούτου έχει ακυρωθεί ως χωριστή οδηγία
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Μετά τη διαγραφή των παραρτηµάτων και την έκδοση της οδηγίας περί συστηµάτων
εγγύησης των καταθέσεων αντίστοιχα, τα άρθρα 16και 17 της τροποποιηµένης πρότασης της
Επιτροπής διαγράφηκαν.

Τίτλος IV της κοινής θέσης: Κοινές διατάξεις περί µέτρων εξυγίανσης και διαδικασιών

εκκαθάρισης

Ο τίτλος IV της κοινής θέσης αποτελεί νέο στοιχείο σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση

της Επιτροπής. Εισάγει ορισµένες εξαιρέσεις στην αρχή του εφαρµοστέου του δικαίου του
κράτους µέλους καταγωγής (άρθρο 20 της κοινής θέσης) και προσθέτει ορισµένες διατάξεις
εµπνευσµένες από τον κανονισµό περί αφερεγγυότητας (άρθρα 21 έως 26).

Το άρθρο 20 της κοινής θέσης αναφέρεται µια σειρά εξαιρέσεων στους κανόνες που

αναφέρονται στα άρθρα 3 και 10 της κοινής θέσης όσον αφορά το εφαρµοστέο του δικαίου
αφερεγγυότητας του κράτους µέλους καταγωγής.

Μια πρώτη εξαίρεση (άρθρο 20.1 (a) της κοινής θέσης) είναι οι συµβάσεις εργασίας. Το
εδάφιο αυτό ορίζει ότι διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους µέλους το οποίο

διέπει τη σύµβαση εργασίας. Βασίζεται στο άρθρο 10 του κανονισµού περί αφερεγγυότητας
και σκοπός του είναι, σε περίπτωση µέτρων εξυγίανσης ή εκκαθάρισης, να µην υφίστανται οι
εργαζόµενοι ενός πιστωτικού ιδρύµατος διαφορετική µεταχείριση από τους συναδέλφους
τους που απασχολούνται στον ίδιο κλάδο ανάλογα µε το εάν εργάζονται σε υποκατάστηµα

πιστωτικού ιδρύµατος που έχει ιδρυθεί βάσει της νοµοθεσίας άλλου κράτους µέλους ή βάσει
της νοµοθεσίας του κράτους µέλους καταγωγής.

Το άρθρο 20.1 (β) και (ε) της κοινής θέσης αφορά την ακίνητη περιουσία. Το άρθρο 20.1(β)
αφορά τις συµβάσεις που χορηγούν το δικαίωµα κτήσεως της κυριότητας ή χρήσεως

ακινήτου. Ο δεσµευτικός χαρακτήρας των εν λόγω συµβάσεων σε περίπτωση
αφερεγγυότητας αξιολογείται βάσει του δικαίου αφερεγγυότητας του κράτους µέλους στο

οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Αυτός είναι ο σκοπός του άρθρου το οποίο βασίζεται στο άρθρο
8 του κανονισµού περί αφερεγγυότητας.

Το άρθρο 20.1 (ε) της κοινής θέσης αφορά δικαιώµατα επί ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους
που υπόκεινται σε υποχρεωτική εγγραφή σε δηµόσιο µητρώο. Και πάλι, ο δεσµευτικός

χαρακτήρας των εν λόγω συµβάσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας αξιολογείται βάσει του
δικαίου αφερεγγυότητας του κράτους µέλους στο οποίο τηρείται το µητρώο, σύµφωνα µε τα
όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό το οποίο βασίζεται στο άρθρο 11 του κανονισµού περί
αφερεγγυότητας.

Τα σηµεία (γ) και (δ) της κοινής θέσης αφορούν τις συµβάσεις συµψηφισµού και προσωρινής
εκχώρησης («repurchase agreements»).Οι συµφωνίες συµψηφισµού αποτελούν συµβάσεις µε

τις οποίες οι αντισυµβαλλόµενοι συµφωνούν να αλληλοσυµψηφίζονται οι µεταξύ τους οι
υποχρεώσεις, υπό δεδοµένες περιστάσεις, ούτως ώστε να υπάρχει µόνον µια καθαρή

υποχρέωση εκ µέρους ενός έναντι του άλλου. Οι συµβάσεις προσωρινής εκχώρησης
αποτελούν ένα είδος πρόσθετης εγγύησης, στο πλαίσιο της οποίας το ένα µέρος µεταβιβάζει
έναν τίτλο επί χρεογράφων για την κάλυψη οφειλής (σε περίπτωση αδυναµίας εκπλήρωσης
υποχρεώσεων, το µέρος εκείνο δύναται να πωλήσει τα χρεόγραφα και να καταβάλλει το ίδιο
ένα µέρος της οφειλής) υπό τον όρο ότι ο εκχωρητής θα επαναγοράσει τα χρεόγραφα σε
συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία και σε δεδοµένη τιµή. Κρίθηκε σκόπιµο να εξαιρεθούν
οι συµβάσεις αυτές από την αρχή της ενότητας και της καθολικότητας και να διέπονται από

το δίκαιο αφερεγγυότητας του κράτους µέλους εκείνου, του οποίου το δίκαιο επελέγη από
τους συµβαλλοµένους ως εφαρµοστέο στις συµβάσεις αυτές.
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Το άρθρο 20.1 (ζ) της κοινής θέσης αφορά τα συστήµατα εγγραφής χρεογράφων όπου η
ύπαρξη ή η µεταβίβαση χρηµατοοικονοµικών τίτλων ή δικαιωµάτων εξαρτάται από την

εγγραφή τους. Η υλοποίηση των δικαιωµάτων κυριότητας επί των τίτλων ή δικαιωµάτων
αυτών θα διέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο τηρείται το µητρώο, ο
λογαριασµός ή το κεντρικό σύστηµα καταθέσεων στο οποίο έχουν εγγραφεί τα δικαιώµατα.

Το άρθρο 20.1 (η) της κοινής θέσης προβλέπει ότι οι συναλλαγές σε µια οργανωµένη αγορά

και οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στο πλαίσιο αυτό θα διέπονται αποκλειστικά από το
δίκαιο του κράτους µέλους που εφαρµόζεται στην εν λόγω αγορά. Το άρθρο αυτό είναι

εµπνευσµένο από το άρθρο 9 του κανονισµού περί αφερεγγυότητας.

Το άρθρο 20.1 (θ) της κοινής θέσης αφορά το εµπράγµατο δικαίωµα, την επιφύλαξη

κυριότητας και την εµπράγµατη ασφάλεια. Θα διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο
αφερεγγυότητας που εφαρµόζεται στο εν λόγω εµπράγµατο δικαίωµα, επιφύλαξη κυριότητας
ή εµπράγµατη ασφάλεια.

Το άρθρο 20 παράγραφος 2 της κοινής θέσης αφορά τον συµψηφισµό που προβλέπεται από

τον νόµο σε αντιδιαστολή µε τον συµβατικό συµψηφισµό που αποτελεί αντικείµενο του
άρθρου 20.1 σηµείο (γ). Όταν ένας πιστωτής του αφερέγγυου πιστωτικού ιδρύµατος έχει

απαίτηση κατ’ αυτού, δικαιούται να συµψηφίσει την απαίτησή του µε την απαίτηση του
πιστωτικού ιδρύµατος κατά του ιδίου, στο βαθµό που το επιτρέπει το δίκαιο του κράτους

µέλους που εφαρµόζεται στην απαίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος. Πρόκειται για εξαίρεση
στους κανόνες που περιλαµβάνονται στα άρθρα 3 και 10 της κοινής θέσης και ακολουθεί το
πνεύµα του άρθρου 6 του κανονισµού περί αφερεγγυότητας.

Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της κοινής θέσης επαναλαµβάνει τη διατύπωση του άρθρου 19
του κανονισµού περί αφερεγγυότητας και θεσπίζει τους κανόνες βάσει των οποίων διορίζεται
ο διοικητής ή ο εκκαθαριστής.

Οι εξουσίες του διοικητή ή του εκκαθαριστή διευκρινίζονται στο άρθρο 21 παράγραφοι 2
και 3 της κοινής θέσης που αντιστοιχεί στο άρθρο 14 της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής. Ο διοικητής ή εκκαθαριστής δικαιούνται να ασκήσουν εντός της επικράτειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τις εξουσίες που δικαιούνται να ασκούν στην επικράτεια του κράτους

µέλους καταγωγής. ∆ύνανται επιπλέον να διορίζουν πρόσωπα για να τους επικουρούν ή να
τους εκπροσωπούν τόσο στο κράτος µέλος καταγωγής όσο και στα κράτη µέλη υποδοχής.
Κατά την άσκηση των εξουσιών τους σε άλλα κράτη µέλη, ο διοικητής ή ο εκκαθαριστής
πρέπει, πάντοτε, να συµµορφώνονται µε την τοπική νοµοθεσία ιδίως σε σχέση µε τη

ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ή την ενηµέρωση των εργαζοµένων του αφερέγγυου
πιστωτικού ιδρύµατος. Αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 της κοινής θέσης
η οποία βασίζεται στο άρθρο 18 του κανονισµού περί αφερεγγυότητας.

Όπως τα άρθρα 23 και 24 του κανονισµού περί αφερεγγυότητας, το άρθρο 22 της κοινής

θέσης ορίζει ότι δύναται να ζητηθεί η καταχώριση του γεγονότος ότι λήφθηκε µέτρο
εξυγίανσης ή ότι κινήθηκε διαδικασία εκκαθάρισης κατά πιστωτικού ιδρύµατος στο

κτηµατολόγιο, το µητρώο εµπόρων και σε κάθε άλλο δηµόσιο µητρώο. Η διάταξη αυτή
εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό µε τα άρθρα 6, 7 και 13, 14 της κοινής θέσης, δηλαδή την

ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε την έναρξη της σχετικής διαδικασίας. Στα
περισσότερα κράτη µέλη υπάρχουν νοµικές συνέπειες για καλόπιστες ενέργειες τρίτων σε
σχέση µε περιουσιακά στοιχεία ή απαιτήσεις έναντι του αφερέγγυου πιστωτικού ιδρύµατος.
Για τον λόγο αυτόν είναι σηµαντική η ταχεία ενηµέρωση των τρίτων ενδιαφεροµένων µε
κάθε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένων και των προαναφερόµενων µητρώων.
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Το άρθρο 10 παράγραφος 2 σηµείο (ιβ) της κοινής θέσης προβλέπει ότι οι κανόνες που
διέπουν την ακυρότητα, την ακυρωσία και το ανενεργό των επιβλαβών για το σύνολο των

πιστωτών δικαιοπραξιών διέπονται από το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής. Το
άρθρο 3 παράγραφος 2 ορίζει, γενικά, ότι στην περίπτωση λήψης ενός µέτρου εξυγίανσης

ισχύει το δίκαιο περί αφερεγγυότητας του κράτους µέλους καταγωγής. Το άρθρο 23 της
κοινής θέσης προβλέπει εξαίρεση στους κανόνες αυτούς, τόσο κατά την έναρξη διαδικασίας
εκκαθάρισης (παράγραφος 1) όσο και κατά τη λήψη ενός µέτρου εξυγίανσης (παράγραφος 2),
στην περίπτωση που ο ευεργετούµενος από τη δικαιοπραξία αποδείξει ότι η δικαιοπραξία

διέπεται από το δίκαιο κράτους µέλους διαφορετικού από το κράτος µέλος καταγωγής και ότι
το δίκαιο εκείνο δεν προβλέπει κανένα µέσο προσβολής της εν λόγω δικαιοπραξίας. Οι
διατάξεις αυτές προέρχονται από το άρθρο 13 του κανονισµού περί αφερεγγυότητας.

Το άρθρο 24 της κοινής θέσης αποσκοπεί στην προστασία τρίτων αγοραστών. Εάν το

πιστωτικό ίδρυµα, µετά τη λήψη µέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης,
συνάψει δικαιοπραξία µε την οποία διατίθενται εξ επαχθούς αιτίας (δηλαδή όχι δωρεάν)
ακίνητο, πλοίο, αεροσκάφος ή δικαίωµα επί τίτλων για τη µεταβίβαση ή ύπαρξη των οποίων
απαιτείται εγγραφή σε µητρώο, η κατάσταση των τρίτων αγοραστών πρέπει να αξιολογηθεί

βάσει του δικαίου του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο ή
τηρείται το µητρώο. Αυτό αντιστοιχεί στις διατάξεις του άρθρου 14 του κανονισµού περί

αφερεγγυότητας.

Τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης ή της διαδικασίας εκκαθάρισης επί εκκρεµοδικίας

αποτελούν αντικείµενο του άρθρου 25 της κοινής θέσης που αντιστοιχεί στο άρθρο 15 του
κανονισµού περί αφερεγγυότητας. Στις περιπτώσεις οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του
άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο (ε) βάσει των οποίων τα αποτελέσµατα της διαδικασίας
εκκαθάρισης στις διαδικασίες που έχουν κινήσει οι επί µέρους πιστωτές διέπονται από το

δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής, οι εκκρεµείς κατά τον χρόνο λήψεως µέτρων
εξυγίανσης ή έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης δίκες, διέπονται από το δίκαιο του

κράτους µέλους στο οποίο υφίσταται η εκκρεµοδικία. Το εν λόγω δίκαιο καθορίζει αν η
διαδικασία πρέπει να ανασταλεί ή όχι, η συνέχεια που θα δοθεί και αν απαιτούνται

διαδικαστικές αλλαγές ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχουν ληφθεί µέτρα
εξυγίανσης ή κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης για τον χρεώστη.

Το άρθρο 30 της κωδικοποιηµένης οδηγίας προβλέπει την τήρηση του επαγγελµατικού
απορρήτου από τις αρµόδιες αρχές. Το άρθρο 26 της κοινής θέσης επιβάλλει την τήρηση του

επαγγελµατικού απορρήτου, πέραν των αρµοδίων αρχών, και σε όλα τα πρόσωπα τα οποία
καλούνται να λάβουν ή να δώσουν πληροφορίες (µε εξαίρεση τις δικαστικές αρχές ως προς

τις οποίες εφαρµόζονται οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις) βάσει των διατάξεων του άρθρου 30
της κωδικοποιηµένης οδηγίας.

4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι το µεγαλύτερο µέρος των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου έχει ενσωµατωθεί στο κείµενο της κοινής θέσης. Το γεγονός ότι ορισµένες
τροπολογίες δεν συµπεριλήφθηκαν αντικατοπτρίζει την απόφαση του Συµβουλίου να

διαγραφούν τα παραρτήµατα, την οποία η Επιτροπή υποστηρίζει, ή αποτελεί συνέπεια της
έκδοσης της οδηγίας περί συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων
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Προκειµένου να λυθούν ορισµένα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των
εργασιών για τον κανονισµό περί αφερεγγυότητας προστέθηκαν ορισµένα άρθρα. Οι λύσεις
που περιλαµβάνονται στην παρούσα πρόταση ανταποκρίνονται στις λύσεις που υιοθετήθηκαν
στον κανονισµό περί αφερεγγυότητας.

Η Επιτροπή, συνεπώς, είναι της γνώµης ότι η κοινή θέση είναι αποδεκτή.


