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Ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

Πρόταση κανονισμού
–

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../...

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ...

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

(Κείμενο με ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

 ▌

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το 

άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας1,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία3,

1 ΕΕ C […], […], σ. […].
2 ΕΕ C 367 της 10.10.2018 σ. 43.
3 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ….
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αποτελεί σημαντικό στόχο για την Ένωση 

στην προσπάθειά της να καταστήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο 

ανθεκτικό. Παρότι η αντιμετώπιση των ΜΕΑ αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των 

τραπεζών και των κρατών μελών, υπάρχει επίσης και μια σαφής ενωσιακή διάσταση 

όσον αφορά τη μείωση του σημερινού υψηλού αποθέματος ΜΕΑ, την πρόληψη 

τυχόν υπερβολικής συσσώρευσης ΜΕΑ στο μέλλον αλλά και την πρόληψη της 

εμφάνισης συστημικών κινδύνων στον μη τραπεζικό τομέα. Δεδομένης της 

διασύνδεσης των τραπεζικών και των χρηματοπιστωτικών συστημάτων στην Ένωση 

όταν οι τράπεζες δραστηριοποιούνται σε πολλές περιοχές δικαιοδοσίας και κράτη 

μέλη, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα δευτερογενών επιπτώσεων για τα κράτη μέλη και 

για την Ένωση στο σύνολό της, τόσο σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης όσο και 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

(2) Η χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε στη συσσώρευση ΜΕΑ στον τραπεζικό 

τομέα. Οι καταναλωτές επηρεάστηκαν σημαντικά από την επακόλουθη ύφεση και 

την πτώση των τιμών των κατοικιών. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

καταναλωτών σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο, όπως τις οδηγίες 

2008/48/ΕΚ4 και 2014/17/ΕΕ5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

έχει ουσιαστική σημασία κατά την αντιμετώπιση του θέματος των ΜΕΑ. Η 

οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6 ενθαρρύνει 

την έγκαιρη πληρωμή τόσο από επιχειρήσεις όσο και από δημόσιες αρχές και 

συμβάλλει στην πρόληψη της συσσώρευσης ΜΕΑ που σημειώθηκε κατά τη 

διάρκεια των ετών της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

4 Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 133, της 22.5.2008, σ. 66).

5 Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που 
προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34).

6 Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).
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(3) Ένα ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σε δυσμενείς κλυδωνισμούς, καθώς θα 

διευκολύνει σημαντικά τον ιδιωτικό επιμερισμό των κινδύνων σε διασυνοριακό 

επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει την ανάγκη δημόσιου επιμερισμού των 

κινδύνων. Για να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι, η Ένωση θα πρέπει να 

ολοκληρώσει την τραπεζική ένωση και να αναπτύξει περαιτέρω την ένωση 

κεφαλαιαγορών. Η αντιμετώπιση ▌της πιθανής μελλοντικής συσσώρευσης ΜΕΑ 

είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης καθώς έχει 

ουσιώδη σημασία για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, τη 

διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενθάρρυνση του 

δανεισμού με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη 

στο εσωτερικό της Ένωσης.

(4) Στο «Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην 

Ευρώπη» της 11ης Ιουλίου 2017, το Συμβούλιο κάλεσε διάφορα ιδρύματα να 

λάβουν κατάλληλα μέτρα για την περαιτέρω αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού 

ΜΕΑ στην Ευρώπη και για την πρόληψη της συσσώρευσής τους στο μέλλον. Το 

σχέδιο δράσης προβλέπει ολοκληρωμένη προσέγγιση που επικεντρώνεται σε 

συνδυασμό συμπληρωματικών δράσεων πολιτικής σε τέσσερις τομείς: (i) εποπτεία· 

(ii) διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των πλαισίων αφερεγγυότητας και είσπραξης 

οφειλών· (iii) ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για επισφαλή περιουσιακά στοιχεία· 

(iv) ενίσχυση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος. Οι δράσεις στους εν 

λόγω τομείς πρέπει να αναλαμβάνονται σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο, όπου 

απαιτείται. Η Επιτροπή εξέφρασε ανάλογη πρόθεση στην «Ανακοίνωση σχετικά την 

ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης», της 11ης Οκτωβρίου 2017, στην οποία 

καλούσε για συνολική δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων (ΜΕΔ) στην Ένωση.
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(5) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου7 αποτελεί, μαζί με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8, το νομικό πλαίσιο που διέπει τους κανόνες 

προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επενδυτικές εταιρείες 

(αναφερόμενα συλλογικά ως «ιδρύματα»). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 

περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις με άμεση εφαρμογή στα ιδρύματα για τον 

προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων τους. Είναι συνεπώς αναγκαίο να 

συμπληρωθούν οι ισχύοντες κανόνες προληπτικής εποπτείας του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013 για τα ίδια κεφάλαια με διατάξεις που προβλέπουν αφαίρεση από 

ίδια κεφάλαια όταν τα ΜΕΑ δεν καλύπτονται επαρκώς μέσω προβλέψεων ή άλλων 

προσαρμογών. Μια τέτοια απαίτηση ουσιαστικά θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με τη 

δημιουργία προληπτικού μηχανισμού ασφαλείας για τα ΜΕΑ που θα εφαρμοζόταν 

ομοιόμορφα σε όλα τα ιδρύματα στην Ένωση και θα κάλυπτε επίσης ιδρύματα που 

δραστηριοποιούνται στη δευτερογενή αγορά.

(6) Ο προληπτικός μηχανισμός ασφαλείας δεν θα πρέπει να δημιουργεί εμπόδια στις 

αρμόδιες αρχές κατά την άσκηση των εποπτικών εξουσιών τους σύμφωνα με την 

οδηγία 2013/36/ΕΕ. Όταν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώνουν, κατά περίπτωση, ότι 

παρά την εφαρμογή του προληπτικού μηχανισμού ασφαλείας για ΜΕΑ, ο οποίος 

θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, τα ΜΕΑ ενός συγκεκριμένου ιδρύματος δεν 

καλύπτονται επαρκώς, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των 

εποπτικών εξουσιών που προβλέπονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να απαιτούν από τα ιδρύματα να εφαρμόζουν 

ειδική πολιτική προβλέψεων ή μεταχείριση των στοιχείων του ενεργητικού από την 

άποψη των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων. Είναι κατά συνέπεια δυνατό, κατά 

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα 
και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, 
(ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

8 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 
2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την 
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ 
και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
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περίπτωση, για τις αρμόδιες αρχές να υπερβούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής κάλυψη για τα ΜΕΑ.

(7) Για τους σκοπούς της εφαρμογής του προληπτικού μηχανισμού ασφαλείας, κρίνεται 

σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μια σαφής δέσμη 

προϋποθέσεων για την ταξινόμηση των ΜΕΑ. Δεδομένου ότι ο εκτελεστικός 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/20149 της Επιτροπής προβλέπει ήδη κριτήρια σχετικά με 

τα ΜΕΑ για σκοπούς υποβολής εποπτικών αναφορών, κρίνεται σκόπιμο η 

ταξινόμηση των ΜΕΑ να βασιστεί σε αυτό το υπάρχον πλαίσιο. Ο εκτελεστικός 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 αναφέρεται στα ανοίγματα σε περίπτωση αθέτησης, 

όπως ορίζονται για τους σκοπούς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων 

κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τα απομειωμένα ανοίγματα σύμφωνα με 

το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο. Επειδή τα μέτρα ρύθμισης θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν το κατά πόσο ένα άνοιγμα ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενο, τα 

κριτήρια ταξινόμησης συμπληρώνονται από σαφή κριτήρια σχετικά με τις 

επιπτώσεις των μέτρων ρύθμισης. Τα μέτρα ρύθμισης θα πρέπει να αποσκοπούν 

στην επαναφορά του δανειολήπτη σε βιώσιμο καθεστώς αποπληρωμής και θα 

πρέπει να συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο προστασίας των 

καταναλωτών, και ιδίως με τις οδηγίες 2008/48/EΚ και 2014/17/ΕΕ, αλλά θα 

μπορούσαν να έχουν διαφορετική αιτιολογία και επιπτώσεις, Είναι, συνεπώς, 

σκόπιμο να προβλέπεται ότι ένα μέτρο ρύθμισης που χορηγείται σε μη 

εξυπηρετούμενο άνοιγμα δεν θα πρέπει να αναιρεί την ταξινόμηση του εν λόγω 

ανοίγματος ως μη εξυπηρετούμενου εκτός εάν πληρούνται ορισμένα αυστηρά 

κριτήρια αναίρεσης.

9 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη 
θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών 
από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1).
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(8) Όσο μεγαλύτερο το διάστημα μη εξυπηρέτησης ενός ανοίγματος, τόσο μικρότερη 

η πιθανότητα ανάκτησης της αξίας του. Συνεπώς, το τμήμα του ανοίγματος που 

πρέπει να καλύπτεται από προβλέψεις, άλλες προσαρμογές ή αφαιρέσεις πρέπει να 

αυξάνεται στο πέρασμα του χρόνου, με βάση προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. 

ΜΕΑ αποκτηθέντα από ίδρυμα θα πρέπει, συνεπώς, να υπόκεινται σε 

χρονοδιάγραμμα που αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία της αρχικής 

ταξινόμησης του ΜΕΑ ως μη εξυπηρετούμενου και όχι από την ημερομηνία της 

απόκτησής του. Για τον εν λόγω σκοπό, ο πωλητής οφείλει να ενημερώνει τον 

αγοραστή για την ημερομηνία ταξινόμησης του ανοίγματος ως μη 

εξυπηρετούμενου.

(9) Οι μερικές διαγραφές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των 

ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου. Προκειμένου να αποφεύγεται 

οποιοσδήποτε διπλός υπολογισμός της διαγραφής, είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιείται η προ μερικής διαγραφής αρχική αξία του ανοίγματος. Η 

συμπερίληψη των μερικών διαγραφών στον κατάλογο των στοιχείων που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του μηχανισμού 

ασφαλείας πρέπει να ενθαρρύνει τα ιδρύματα να αναγνωρίζουν εγκαίρως τις 

διαγραφές. Για τα ΜΕΑ που αγοράζονται από ένα ίδρυμα σε τιμή χαμηλότερη από 

το οφειλόμενο από τον οφειλέτη ποσό, ο αγοραστής θα πρέπει να αντιμετωπίζει τη 

διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και του οφειλόμενου από τον οφειλέτη ποσού με 

τον ίδιο τρόπο όπως μια μερική διαγραφή για τους σκοπούς του προληπτικού 

μηχανισμού ασφαλείας.
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(10) Τα εξασφαλισμένα ΜΕΑ αναμένεται σε γενικές γραμμές ότι συνεπάγονται λιγότερο 

σημαντικές απώλειες από τα μη εξασφαλισμένα ΜΕΑ, καθώς η πιστωτική 

προστασία που καλύπτει το ΜΕΑ παρέχει στο ίδρυμα συγκεκριμένο δικαίωμα 

απαίτησης επί περιουσιακού στοιχείου ή έναντι τρίτου επιπροσθέτως της γενικής 

απαίτησής του ιδρύματος έναντι του αθετούντος οφειλέτη. Σε περίπτωση μη 

εξασφαλισμένου ΜΕΑ, θα διατίθεται μόνον η γενική απαίτηση έναντι του 

αθετούντος οφειλέτη. Δεδομένων των υψηλότερων απωλειών που αναμένονται σε 

μη εξασφαλισμένα ΜΕΑ, θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα.

(11) Ένα άνοιγμα που καλύπτεται μόνον εν μέρει από αποδεκτή πιστωτική προστασία 

πρέπει να θεωρείται εξασφαλισμένο για το τμήμα που καλύπτεται, και μη 

εξασφαλισμένο για το τμήμα που δεν καλύπτεται από αποδεκτή πιστωτική 

προστασία. Προκειμένου να προσδιοριστεί ποια τμήματα των ΜΕΑ πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως εξασφαλισμένα ή μη, τα κριτήρια αποδοχής για την 

πιστωτική προστασία και για την πλήρη και απόλυτη εξασφάλιση με ενυπόθηκα 

δάνεια που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του υπολογισμού των απαιτήσεων 

ιδίων κεφαλαίων πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη σχετική προσέγγιση, 

βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 συμπεριλαμβανομένης της 

εφαρμοστέας προσαρμογής αξίας.
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(12) Θα πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο ενιαίο χρονοδιάγραμμα, ανεξαρτήτως του λόγου 

για τον οποίο το άνοιγμα είναι μη εξυπηρετούμενο. Ο προληπτικός μηχανισμός 

ασφαλείας θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά περίπτωση βάσει του εκάστοτε 

επιπέδου ανοίγματος. Για μη εξασφαλισμένα ΜΕΑ εφαρμόζεται χρονοδιάγραμμα 

διάρκειας τριών ετών. Προκειμένου να έχουν ιδρύματα και τα κράτη μέλη τη 

δυνατότητα να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

αναδιάρθρωσης ή εκτέλεσης και προκειμένου επίσης να αναγνωρίζουν ότι ΜΕΑ 

που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα ακίνητα και στεγαστικά δάνεια εγγυημένα από 

επιλέξιμο πάροχο προστασίας όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 

θα έχουν εναπομένουσα αξία για μεγαλύτερη περίοδο αφού το δάνειο ταξινομηθεί 

ως μη εξυπηρετούμενο, δέον είναι να προβλεφθεί χρονοδιάγραμμα διάρκειας 

εννέα ετών. Για άλλα εξασφαλισμένα ΜΕΑ πρέπει να εφαρμοστεί χρονοδιάγραμμα 

διάρκειας επτά ετών προκειμένου να οικοδομηθεί πλήρης κάλυψη.
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(13) Τα μέτρα ρύθμισης θα πρέπει να μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον σκοπό της 

εφαρμογής του σχετικού συντελεστή κάλυψης. Πιο συγκεκριμένα, το άνοιγμα θα 

πρέπει να συνεχίσει να ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενο αλλά η απαίτηση 

κάλυψης θα πρέπει να παραμείνει σταθερή για ένα έτος ακόμη. Ως εκ τούτου, ο 

συντελεστής που θα έπρεπε να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του έτους για το 

οποίο έχει εγκριθεί μέτρο ρύθμισης πρέπει να εφαρμοστεί για δύο έτη. Σε 

περίπτωση που με τη λήξη του συμπληρωματικού έτους το άνοιγμα παραμένει μη 

εξυπηρετούμενο, ο εφαρμοστέος συντελεστής θα πρέπει να προσδιοριστεί σαν να 

μην είχε εγκριθεί μέτρο ρύθμισης, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας κατά 

την οποία το άνοιγμα ταξινομήθηκε αρχικά ως μη εξυπηρετούμενο. Δεδομένου ότι 

η έγκριση μέτρων ρύθμισης δεν θα πρέπει να οδηγεί σε κανενός είδους 

εξισορροπητική κερδοσκοπία (αρμπιτράζ), το εν λόγω συμπληρωματικό έτος θα 

πρέπει να επιτραπεί μόνο σε σχέση με το πρώτο μέτρο ρύθμισης που έχει εγκριθεί 

από την ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη εξυπηρετούμενου. Επιπλέον, η 

μονοετής περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας παραμένει αμετάβλητος 

ο συντελεστής κάλυψης δεν θα πρέπει να οδηγεί σε παράταση του 

χρονοδιαγράμματος προβλέψεων. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε μέτρο ρύθμισης 

εγκρίνεται το τρίτο έτος μετά την ταξινόμηση ΜΕΑ για μη εξασφαλισμένα 

ανοίγματα ή το έβδομο έτος μετά την ταξινόμηση ΜΕΑ για εξασφαλισμένα 

ανοίγματα δεν θα πρέπει να καθυστερεί την πλήρη κάλυψη του ΜΕΑ.

▌
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(14) Για να διασφαλιστεί ότι η αποτίμηση της πιστωτικής προστασίας των ΜΕΑ των 

ιδρυμάτων ακολουθεί μια συνετή προσέγγιση, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 

(Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (EAΤ) θα πρέπει να εξετάσει την ανάγκη για κοινή 

μεθοδολογία και, αν χρειάζεται, να προχωρήσει σε εκπόνηση κοινής μεθοδολογίας, 

ιδίως σε σχέση με τις παραδοχές για τη δυνατότητα ανάκτησης και αναγκαστικής 

εκτέλεσης συμπεριλαμβανομένων, πιθανώς, ελάχιστων απαιτήσεων για 

επανεκτίμηση της πιστωτικής προστασίας σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος.

(15) Για τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στο νέο προληπτικό μηχανισμό 

ασφαλείας, οι νέοι κανόνες δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με ανοίγματα 

που δημιουργήθηκαν πριν από ... [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού].

(16) Για να διασφαλιστεί ότι οι τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 που 

θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό πρόκειται να εφαρμοστούν εγκαίρως, ο 

παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(17) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 36 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ιγ) το εφαρμοστέο ποσό ανεπαρκούς κάλυψης για τα μη εξυπηρετούμενα 

ανοίγματα.»·

2) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 47α

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ), ο όρος «άνοιγμα» 

περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών του ιδρύματος:

α) χρεωστικό μέσο, μεταξύ άλλων χρεωστικός τίτλος, δάνειο, προκαταβολή 

▌και κατάθεση όψεως·

β) χορηγηθείσα δανειακή δέσμευση, χορηγηθείσα χρηματοοικονομική 

εγγύηση ή άλλη χορηγηθείσα δέσμευση, ανεξαρτήτως του αν είναι 

ανακλητή ή αμετάκλητη, εξαιρουμένων των μη αναληφθεισών 

πιστωτικών διευκολύνσεων οι οποίες μπορεί να ακυρωθούν άνευ όρων 

ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή οι οποίες 

παρέχουν πραγματική δυνατότητα αυτόματης ακύρωσης, λόγω 

επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη.
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2. Για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ), η αξία 

ανοίγματος ενός χρεωστικού μέσου ισούται με τη λογιστική αξία του 

υπολογιζόμενη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν προσαρμογές ειδικού 

πιστωτικού κινδύνου, οι πρόσθετες προσαρμογές αξίας σύμφωνα με τα άρθρα 

34 και 105, τα ποσά που αφαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 

στοιχείο ιγ) ή άλλες μειώσεις ιδίων κεφαλαίων που σχετίζονται με το άνοιγμα 

ή μερικές διαγραφές που πραγματοποίησε το ίδρυμα από την τελευταία 

φορά που το άνοιγμα ταξινομήθηκε ως μη εξυπηρετούμενο.

Για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ), η αξία 

ανοίγματος ενός χρεωστικού τίτλου που αγοράστηκε σε τιμή χαμηλότερη 

από το οφειλόμενο από τον οφειλέτη ποσό περιλαμβάνει τη διαφορά μεταξύ 

της τιμής αγοράς και του οφειλόμενου από τον οφειλέτη ποσού.

Για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ), η αξία 

ανοίγματος μιας χορηγηθείσας δανειακής δέσμευσης, μιας χορηγηθείσας 

χρηματοοικονομικής εγγύησης ή οποιασδήποτε άλλης δέσμευσης 

χορηγηθείσας όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου ισούται με την ονομαστική αξία της, η οποία αντιστοιχεί στο 

μέγιστο άνοιγμα του ιδρύματος σε πιστωτικό κίνδυνο χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη οποιαδήποτε χρηματοδοτούμενη ή μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική 

προστασία. Το ονομαστικό ποσό μιας χορηγηθείσας δανειακής δέσμευσης 

ισούται με το μη αναληφθέν ποσό που το ίδρυμα έχει δεσμευθεί να δανείσει 

και η ονομαστική αξία των χορηγηθεισών χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 

ισούται με το μέγιστο ύψος που θα μπορούσε να κληθεί να καταβάλει η 

οντότητα σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης.
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Η ονομαστική αξία που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας 

παραγράφου δεν λαμβάνει υπόψη προσαρμογές ειδικού πιστωτικού κινδύνου, 

πρόσθετες προσαρμογές αξίας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 105, αφαιρέσεις 

ποσών σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) ή άλλες μειώσεις 

ιδίων κεφαλαίων που σχετίζονται με το άνοιγμα.

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ), τα ακόλουθα 

ανοίγματα ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα:

α) ανοίγματα για τα οποία θεωρείται ότι έχει επέλθει αθέτηση, σύμφωνα με 

το άρθρο 178·

β) ανοίγματα που θεωρούνται απομειωμένα σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

λογιστικό πλαίσιο·

γ) ανοίγματα υπό παρακολούθηση δυνάμει της παραγράφου 7, όταν 

χορηγούνται πρόσθετα μέτρα ρύθμισης ή όταν το άνοιγμα παρουσιάζει 

καθυστέρηση άνω των 30 ημερών·
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δ) ανοίγματα υπό τη μορφή δεσμεύσεων που, εάν εκταμιευθούν ή 

χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο, είναι πιθανόν να μην αποπληρωθούν 

στο ακέραιο χωρίς ρευστοποίηση εξασφάλισης·

ε) ανοίγματα υπό μορφή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που είναι 

πιθανόν να καταστούν απαιτητές από το καλυπτόμενο από την εγγύηση 

μέρος, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου το υποκείμενο 

εγγυημένο άνοιγμα πληροί τα κριτήρια για να θεωρηθεί ως μη 

εξυπηρετούμενο·

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), όταν ένα ίδρυμα διαθέτει ανοίγματα εντός 

ισολογισμού σε πιστούχο τα οποία παρουσιάζουν καθυστέρηση άνω των 

90 ημερών και τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 20 % επί του 

συνόλου των ανοιγμάτων εντός ισολογισμού στον συγκεκριμένο πιστούχο, 

θεωρείται ότι όλα τα εντός και εκτός ισολογισμού ανοίγματα στον εν λόγω 

πιστούχο είναι μη εξυπηρετούμενα.

4. Ανοίγματα τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε μέτρο ρύθμισης παύουν να 

ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα για τους σκοπούς του άρθρου 36 

παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το άνοιγμα πληροί τα κριτήρια εξόδου που εφαρμόζονται από το ίδρυμα 

για διακοπή της ταξινόμησής του ως απομειωμένου σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο και της ταξινόμησης σε αθέτηση 

σύμφωνα με το άρθρο 178·
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β) η κατάσταση του πιστούχου έχει βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε το 

ίδρυμα να έχει πειστεί ότι είναι πιθανή η έγκαιρη αποπληρωμή στο 

ακέραιο·

γ) ο πιστούχος δεν έχει κανένα καθυστερούμενο ποσό πληρωμής για 

περισσότερες από 90 ημέρες.

5. Η ταξινόμηση ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος ως μη κυκλοφορούντος 

στοιχείου ενεργητικού διακρατούμενου προς πώληση σύμφωνα με το ισχύον 

λογιστικό πλαίσιο δεν διακόπτει την ταξινόμησή του ως μη εξυπηρετούμενου 

ανοίγματος για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ).

6. Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα τα οποία υπόκεινται σε μέτρα ρύθμισης 

παύουν να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα για τους σκοπούς του άρθρου 

36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις:

α) τα ανοίγματα δεν βρίσκονται πλέον σε κατάσταση η οποία θα είχε ως 

αποτέλεσμα την ταξινόμησή τους ως μη εξυπηρετούμενων δυνάμει της 

παραγράφου 3·

β) έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία χορήγησης των 

μέτρων ρύθμισης και την ημερομηνία ταξινόμησης των ανοιγμάτων ως 

μη εξυπηρετούμενων, όποια από αυτές είναι μεταγενέστερη·

γ) δεν υπάρχει ποσό σε καθυστέρηση μετά τα μέτρα ρύθμισης και το 

ίδρυμα, με βάση την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του 

πιστούχου, έχει πεισθεί για την πιθανότητα έγκαιρης αποπληρωμής του 

ανοίγματος στο ακέραιο·
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Η έγκαιρη αποπληρωμή του ανοίγματος στο ακέραιο δεν θεωρείται 

πιθανή, εκτός εάν ο πιστούχος έχει πραγματοποιήσει τακτικές και 

έγκαιρες πληρωμές ποσών που ισούνται με οποιοδήποτε από 

τα ακόλουθα:

α) το ποσό που ήταν σε καθυστέρηση πριν από τη χορήγηση του 

μέτρου ρύθμισης, στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν ποσά σε 

καθυστέρηση·

β) το ποσό που έχει διαγραφεί βάσει του χορηγηθέντος μέτρου 

ρύθμισης, στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν ποσά σε 

καθυστέρηση.

7. Στην περίπτωση που ένα μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα δεν ταξινομείται πλέον 

ως μη εξυπηρετούμενο δυνάμει της παραγράφου 6, το εν λόγω άνοιγμα τίθεται 

υπό επιτήρηση έως ότου εκπληρωθούν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο έτη από την ημερομηνία κατά την 

οποία το υποκείμενο σε μέτρα ρύθμισης άνοιγμα αναταξινομήθηκε ως 

εξυπηρετούμενο·

β) έχουν πραγματοποιηθεί τακτικές και έγκαιρες πληρωμές κατά το ήμισυ 

τουλάχιστον της περιόδου στην οποία το άνοιγμα θα βρισκόταν υπό 

επιτήρηση, με αποτέλεσμα την πληρωμή σημαντικού συνολικού ποσού 

κεφαλαίου ή τόκων·

γ) κανένα από τα ανοίγματα του πιστούχου δεν παρουσιάζει καθυστέρηση 

άνω των 30 ημερών.
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Άρθρο 47β

Μέτρα ρύθμισης

1. Ένα «μέτρο ρύθμισης» είναι μια παραχώρηση από την πλευρά ενός ιδρύματος 

προς έναν πιστούχο ο οποίος αντιμετωπίζει ή είναι πιθανό να αντιμετωπίσει 

δυσχέρειες στην προσπάθεια να ανταποκριθεί στις οικονομικές του 

υποχρεώσεις· Η παραχώρηση μπορεί να συνεπάγεται ζημία για τον δανειστή 

και συνίσταται σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

α) τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων μιας δανειακής υποχρέωσης, 

η οποία δεν θα είχε χορηγηθεί αν ο πιστούχος δεν είχε αντιμετωπίσει 

δυσχέρειες στην προσπάθεια να ανταποκριθεί στις οικονομικές του 

υποχρεώσεις·

β) συνολική ή μερική αναχρηματοδότηση δανειακής υποχρέωσης, η οποία 

δεν θα είχε χορηγηθεί αν ο πιστούχος δεν είχε αντιμετωπίσει δυσχέρειες 

στην προσπάθεια να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις·

2. Οι ακόλουθες τουλάχιστον καταστάσεις θεωρούνται μέτρα ρύθμισης:

α) νέοι συμβατικοί όροι είναι πιο ευνοϊκοί για τον πιστούχο από τους 

προηγούμενους συμβατικούς όρους, όταν ο πιστούχος αντιμετωπίζει ή 

είναι πιθανό να αντιμετωπίσει δυσχέρειες στην προσπάθεια να 

ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις·
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β) νέοι συμβατικοί όροι είναι πιο ευνοϊκοί για τον πιστούχο από τους 

συμβατικούς όρους που προσέφερε το ίδιο ίδρυμα σε πιστούχους με 

παρόμοιο προφίλ κινδύνου κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όταν 

ο πιστούχος αντιμετωπίζει ή είναι πιθανό να αντιμετωπίσει δυσχέρειες 

στην προσπάθεια να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις·

γ) το άνοιγμα βάσει των αρχικών συμβατικών όρων ταξινομήθηκε ως μη 

εξυπηρετούμενο πριν από την τροποποίηση των συμβατικών όρων ή θα 

είχε ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενο αν δεν είχαν επέλθει 

τροποποιήσεις στους συμβατικούς όρους·

δ) το μέτρο έχει ως αποτέλεσμα συνολική ή μερική διαγραφή της δανειακής 

οφειλής·

ε) το ίδρυμα εγκρίνει την ενεργοποίηση των ρητρών που παρέχουν στον 

πιστούχο τη δυνατότητα να τροποποιήσει τους όρους της σύμβασης και 

το άνοιγμα ήταν ταξινομημένο ως μη εξυπηρετούμενο πριν από την 

ενεργοποίηση των εν λόγω ρητρών, ή θα ταξινομείτο ως μη 

εξυπηρετούμενο αν δεν ενεργοποιούνταν οι εν λόγω ρήτρες·

στ) την εποχή ή περίπου την εποχή που χορηγήθηκε το δάνειο, ο πιστούχος 

πραγματοποίησε πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων σε άλλη δανειακή 

υποχρέωση στο ίδιο ίδρυμα, η οποία είχε ταξινομηθεί ως μη 

εξυπηρετούμενο άνοιγμα ή θα είχε ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενο 

αν δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι εν λόγω πληρωμές·
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ζ) η τροποποίηση των συμβατικών όρων περιλαμβάνει αποπληρωμές οι 

οποίες πραγματοποιούνται με απόκτηση κυριότητας εξασφάλισης, 

εφόσον η τροποποίηση αυτή συνιστά παραχώρηση.

3. Οι ακόλουθες καταστάσεις αποτελούν δείκτη ότι μπορεί να έχουν ληφθεί 

μέτρα ρύθμισης:

α) η αρχική σύμβαση παρουσίασε καθυστέρηση άνω των 30 ημερών 

τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια των τριών μηνών πριν από την 

τροποποίησή της ή θα παρουσίαζε καθυστέρηση άνω των 30 ημερών 

χωρίς την τροποποίηση·

β) την εποχή ή περίπου την εποχή κατά την οποία συνήφθη η πιστοδοτική 

σύμβαση, ο πιστούχος πραγματοποίησε πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων σε 

άλλη δανειακή υποχρέωση στο ίδιο ίδρυμα, η οποία παρουσίασε 

καθυστέρηση 30 ημερών τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια των τριών 

μηνών πριν από τη χορήγηση της πίστωσης·

γ) το ίδρυμα εγκρίνει την ενεργοποίηση των ρητρών που παρέχουν στον 

πιστούχο τη δυνατότητα να τροποποιήσει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της σύμβασης και το άνοιγμα παρουσιάζει καθυστέρηση 

30 ημερών ή θα παρουσίαζε καθυστέρηση 30 ημερών, εάν δεν 

ενεργοποιούνταν οι εν λόγω ρήτρες.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει 

ένας πιστούχος στην προσπάθεια να ανταποκριθεί στις οικονομικές του 

υποχρεώσεις εκτιμώνται σε επίπεδο πιστούχου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

νομικές οντότητες στον όμιλο του πιστούχου, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται 

στη λογιστική ενοποίηση του ομίλου, και τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν 

τον εν λόγω όμιλο.
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Άρθρο 47γ

Αφαίρεση για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ), τα ιδρύματα 

προσδιορίζουν το εφαρμοστέο ποσό ανεπαρκούς κάλυψης χωριστά για 

καθένα από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα το οποίο πρέπει να αφαιρείται 

από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, αφαιρώντας το 

ποσό που προσδιορίζεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου από το 

ποσό που προσδιορίζεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, όταν το 

ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο α) υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται 

στο στοιχείο β):

α) το άθροισμα:

i) του μη εξασφαλισμένου τμήματος κάθε μη εξυπηρετούμενου 

ανοίγματος, αν υπάρχει, πολλαπλασιαζόμενου επί τον 

εφαρμοζόμενο συντελεστή που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

ii) του εξασφαλισμένου τμήματος κάθε μη εξυπηρετούμενου 

ανοίγματος, αν υπάρχει, πολλαπλασιαζόμενου επί τον 

εφαρμοζόμενο συντελεστή που αναφέρεται στην παράγραφο 3·

β) το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι 

αφορούν το ίδιο μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα:

i) ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου·

ii) πρόσθετες προσαρμογές αξίας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 105·

iii) άλλες μειώσεις ιδίων κεφαλαίων·
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iv) για τα ιδρύματα που υπολογίζουν τα ποσά των σταθμισμένων ως 

προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων με την προσέγγιση των εσωτερικών 

διαβαθμίσεων (προσέγγιση IRB), η απόλυτη αξία των ποσών που 

αφαιρούνται βάσει του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και τα 

οποία σχετίζονται με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όπου η 

απόλυτη αξία που αποδίδεται σε κάθε μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα 

προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας τα ποσά που αφαιρούνται 

βάσει του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ) επί τη συμβολή του 

ποσού της αναμενόμενης ζημίας για το μη εξυπηρετούμενο 

άνοιγμα στο συνολικό ποσό των αναμενόμενων ζημιών για 

ανοίγματα σε αθέτηση ή μη, κατά περίπτωση.

v) εάν ένα μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα αγοράζεται σε τιμή 

χαμηλότερη από το οφειλόμενο από τον οφειλέτη ποσό, η 

διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και του οφειλόμενου από τον 

οφειλέτη ποσού·

vi) ποσά που διαγράφει το ίδρυμα μετά την ταξινόμηση του 

ανοίγματος ως μη εξυπηρετούμενου.

Το εξασφαλισμένο τμήμα ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος είναι εκείνο 

το τμήμα του ανοίγματος το οποίο, για τον σκοπό του υπολογισμού των 

απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ του Τρίτου Μέρους, 

θεωρείται ότι καλύπτεται από χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ή μη 

χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ή ότι είναι πλήρως και απολύτως 

εξασφαλισμένο με ενυπόθηκα δάνεια.
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Το μη εξασφαλισμένο τμήμα ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος 

αντιστοιχεί στη διαφορά, αν υπάρχει, ανάμεσα στην αξία του ανοίγματος όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 47α παράγραφος 1 και στο εξασφαλισμένο τμήμα του 

ανοίγματος, αν υπάρχει.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i), ισχύουν οι 

ακόλουθοι συντελεστές:

α) 0,35 για το μη εξασφαλισμένο τμήμα μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος, 

εφαρμοζόμενος για το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 

ημέρας του τρίτου έτους μετά την ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη 

εξυπηρετούμενου ▌·

▌

β) 1 για το μη εξασφαλισμένο τμήμα του μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος, 

εφαρμοζόμενος από την πρώτη ημέρα του τέταρτου έτους μετά την 

ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη εξυπηρετούμενου ▌·

▌

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο ii), ισχύουν οι 

ακόλουθοι συντελεστές:

α) 0,25 για το εξασφαλισμένο τμήμα μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος, 

εφαρμοζόμενος για το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 

ημέρας του τέταρτου έτους μετά την ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη 

εξυπηρετούμενου ▌·
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β) 0,35 για το εξασφαλισμένο τμήμα μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος, 

εφαρμοζόμενος για το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 

ημέρας του πέμπτου έτους μετά την ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη 

εξυπηρετούμενου ▌·

γ) 0,55 για το εξασφαλισμένο τμήμα μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος, 

εφαρμοζόμενος για το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 

ημέρας του έκτου έτους μετά την ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη 

εξυπηρετούμενου ▌·

δ) 0,70 για το ▌τμήμα ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος 

εξασφαλισμένου με ακίνητη περιουσία σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ του 

Τρίτου Μέρους ή το οποίο είναι στεγαστικό δάνειο εγγυημένο από 

επιλέξιμο πάροχο προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 201, 

εφαρμοζόμενος για το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 

ημέρας του έβδομου έτους μετά την ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη 

εξυπηρετούμενου ▌·

ε) 0,80 για το ▌ τμήμα μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος που 

εξασφαλίζεται από άλλη χρηματοδοτούμενη ή μη χρηματοδοτούμενη 

πιστωτική προστασία, σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ του Τρίτου Μέρους, 

εφαρμοζόμενος για το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 

ημέρας του έβδομου έτους μετά την ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη 

εξυπηρετούμενου ▌·
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στ) 0,80 για το ▌τμήμα ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος 

εξασφαλισμένου με ακίνητη περιουσία σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ του 

Τρίτου Μέρους ή το οποίο είναι στεγαστικό δάνειο εγγυημένο από 

επιλέξιμο πάροχο προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 201, 

εφαρμοζόμενος για το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 

ημέρας του όγδοου έτους μετά την ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη 

εξυπηρετούμενου▌·

ζ) 1 για το ▌ τμήμα μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος που εξασφαλίζεται 

από άλλη χρηματοδοτούμενη ή μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική 

προστασία, σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ του Τρίτου Μέρους, 

εφαρμοζόμενος από την πρώτη ημέρα του όγδοου έτους μετά την 

ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη εξυπηρετούμενου ▌·

η) 0,85 για το ▌τμήμα ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος 

εξασφαλισμένου με ακίνητη περιουσία σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ του 

Τρίτου Μέρους ή το οποίο είναι στεγαστικό δάνειο εγγυημένο από 

επιλέξιμο πάροχο προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 201, 

εφαρμοζόμενος για το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 

ημέρας του ένατου έτους μετά την ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη 

εξυπηρετούμενου▌·

(i) 1 για το ▌τμήμα ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος εξασφαλισμένου 

με ακίνητη περιουσία σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ του Τρίτου Μέρους ή 

το οποίο είναι στεγαστικό δάνειο εγγυημένο από επιλέξιμο πάροχο 

προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 201, εφαρμοζόμενος από την 

πρώτη ημέρα του δέκατου έτους μετά την ταξινόμηση του ανοίγματος 

ως μη εξυπηρετούμενου ▌.

▌
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4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, ισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές 

στο τμήμα του μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος εξασφαλισμένου ή 

ασφαλισμένου από επίσημο οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων:

α) 0 για το εξασφαλισμένο τμήμα του μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος, 

εφαρμοζόμενος για το διάστημα μεταξύ ενός έτους και επτά ετών μετά 

την ταξινόμησή του ως μη εξυπηρετούμενου· και

β) 1 για το εξασφαλισμένο τμήμα του μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος, 

εφαρμοζόμενος από την πρώτη ημέρα του ογδόου έτους μετά την 

ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη εξυπηρετούμενου.

▌

5. Η EAΤ αξιολογεί το φάσμα των πρακτικών που εφαρμόζονται για την 

αποτίμηση των εξασφαλισμένων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και μπορεί 

να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό κοινής 

μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ελάχιστων απαιτήσεων για 

επανεκτίμηση από απόψεως χρονοδιαγράμματος και ad hoc μεθόδων, με στόχο 

τη συνετή αποτίμηση επιλέξιμων μορφών χρηματοδοτούμενης και μη 

χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, ιδίως σε σχέση με τις παραδοχές 

για τη δυνατότητα ανάκτησης και αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραμμές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν κοινή 

μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του εξασφαλισμένου τμήματος ενός μη 

εξυπηρετούμενου ανοίγματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
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6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν έχει εγκριθεί μέτρο ρύθμισης 

για άνοιγμα μεταξύ ενός έτους και δύο ετών μετά την ταξινόμησή του ως μη 

εξυπηρετούμενου, ο βάσει της παραγράφου 2 συντελεστής που ισχύει κατά 

την ημερομηνία έγκρισης του μέτρου ρύθμισης ισχύει για συμπληρωματική 

περίοδο ενός έτους.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, όταν έχει εγκριθεί μέτρο ρύθμισης 

για άνοιγμα μεταξύ δύο και έξι ετών μετά την ταξινόμησή του ως μη 

εξυπηρετούμενου, ο βάσει της παραγράφου 3 συντελεστής που ισχύει κατά 

την ημερομηνία έγκρισης του μέτρου ρύθμισης ισχύει για συμπληρωματική 

περίοδο ενός έτους.

Η παρούσα παράγραφος  εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με το πρώτο μέτρο 

ρύθμισης που έχει εγκριθεί μετά την ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη 

εξυπηρετούμενου.»·
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3) στο άρθρο 111 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το εισαγωγικό κείμενο αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η αξία ανοίγματος ενός στοιχείου ενεργητικού ισούται με τη λογιστική αξία 

που απομένει μετά την εφαρμογή ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου 

σύμφωνα με το άρθρο 110, πρόσθετων προσαρμογών αξίας σύμφωνα με τα 

άρθρα 34 και 105, ποσών που αφαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 

παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) και άλλων μειώσεων των ιδίων κεφαλαίων που 

σχετίζονται με το στοιχείο ενεργητικού στο οποίο έχουν εφαρμοστεί. Η αξία 

ανοίγματος ενός στοιχείου εκτός ισολογισμού που περιλαμβάνεται στο 

παράρτημα Ι ισούται με το ακόλουθο ποσοστό της ονομαστικής αξίας του, 

κατόπιν αφαιρέσεως ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου και ποσών 

που αφαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ):»·

4) στο άρθρο 127, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Στο μη εξασφαλισμένο τμήμα ενός στοιχείου ως προς το οποίο έχει επέλθει 

αθέτηση από τον οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 178 ή, στην περίπτωση 

ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής, το μη εξασφαλισμένο τμήμα οποιασδήποτε 

πιστωτικής διευκόλυνσης ως προς την οποία έχει επέλθει αθέτηση σύμφωνα με 

το άρθρο 178 εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου:

α) 150 % εάν το άθροισμα των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου 

και των ποσών που αφαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 

στοιχείο ιγ) είναι χαμηλότερο από το 20 % του μη εξασφαλισμένου 

τμήματος της αξίας του ανοίγματος σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονταν 

οι εν λόγω προσαρμογές και αφαιρέσεις·
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β) 100 % εάν το άθροισμα των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου 

και των ποσών που αφαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 

στοιχείο ιγ) αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20 % του μη 

εξασφαλισμένου τμήματος της αξίας του ανοίγματος σε περίπτωση που 

δεν εφαρμόζονταν οι εν λόγω προσαρμογές και αφαιρέσεις.»·

5) το άρθρο 159 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 159

Αντιμετώπιση των ποσών αναμενόμενης ζημίας

Τα ιδρύματα αφαιρούν τα ποσά αναμενόμενης ζημίας που υπολογίζονται δυνάμει 

του άρθρου 158 παράγραφοι 5, 6 και 10 από τις προσαρμογές γενικού και ειδικού 

πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 110, τις πρόσθετες προσαρμογές αξίας 

σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 105 και τις λοιπές μειώσεις ιδίων κεφαλαίων που 

σχετίζονται με τα εν λόγω ανοίγματα με εξαίρεση τα ποσά που αφαιρούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ). Οι μειώσεις αξίας ανοιγμάτων 

εντός ισολογισμού αποκτηθέντων αφού είχαν ήδη αθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 

166 παράγραφος 1 αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι ειδικές προσαρμογές 

πιστωτικού κινδύνου. Οι ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου για αθετημένα 

ανοίγματα δεν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναμενόμενων ζημιών από άλλα 

ανοίγματα. Τα ποσά αναμενόμενης ζημίας για τιτλοποιημένα ανοίγματα και οι 

γενικές και ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου που σχετίζονται με τα εν λόγω 

ανοίγματα δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό.»·
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6) στο άρθρο 178 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«β) ο πιστούχος είναι σε καθυστέρηση πληρωμών άνω των 90 ημερών σε 

οποιαδήποτε σημαντική πιστωτική υποχρέωση έναντι του ιδρύματος, της 

μητρικής του επιχείρησης ή των θυγατρικών του. Οι αρμόδιες αρχές δύναται 

να αντικαταστήσουν τις 90 ημέρες με 180 ημέρες για τα ανοίγματα που είναι 

εξασφαλισμένα με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία ή εμπορικά ακίνητα 

ΜΜΕ στην κατηγορία ανοιγμάτων λιανικής, καθώς και για τα ανοίγματα σε 

οντότητες του δημόσιου τομέα. Οι 180 ημέρες δεν ισχύουν για τους σκοπούς 

του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) ή του άρθρου 127.»·

7) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 469α

Παρέκκλιση από την αφαίρεση ποσών από στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών 

της κατηγορίας 1 για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ), τα ιδρύματα δεν 

αφαιρούν από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το 

εφαρμοστέο ποσό ανεπαρκούς κάλυψης για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην 

περίπτωση των ανοιγμάτων που δημιουργήθηκαν πριν από ...[την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].
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Στις περιπτώσεις όπου οι όροι και οι προϋποθέσεις ενός ανοίγματος το οποίο 

δημιουργήθηκε πριν από ... [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού] τροποποιούνται από το ίδρυμα με τρόπο ο οποίος 

αυξάνει το άνοιγμα του ιδρύματος στον πιστούχο, το άνοιγμα θεωρείται ότι έχει 

δημιουργηθεί κατά την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης και παύει να 

υπόκειται στην παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

Or. en


