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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Άρθρο 47 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) 1 για το εξασφαλισμένο τμήμα 
ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος, 
εφαρμοζόμενος από την πρώτη ημέρα 
του όγδοου έτους μετά την ταξινόμησή 
του ως μη εξυπηρετούμενου, όταν ο 
πιστούχος είναι σε καθυστέρηση 
πληρωμών άνω των 90 ημερών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοίγματα που καλύπτονται από εξασφάλιση εμφανίζουν ποσοστά ανάκτησης που συνεχίζουν 
να κυμαίνονται πάνω από το 30% της μεικτής λογιστικής αξίας, ακόμα και όταν έχουν παρέλθει 
πολλά χρόνια από την ταξινόμηση του δανείου ως ΜΕΑ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η 
απαίτηση για πλήρη κάλυψη των ανοιγμάτων αυτών θα ήταν δυσανάλογη και αδικαιολόγητη 
από την άποψη της προληπτικής εποπτείας. Τούτο σημαίνει ότι οι προβλέψεις για 
εξασφαλισμένα ΜΕΑ το όγδοο έτος δεν θα υπερβαίνει το 75%.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) 0,8 για το εξασφαλισμένο τμήμα 
ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος, 
εφαρμοζόμενος από την πρώτη ημέρα 
του όγδοου έτους μετά την ταξινόμησή 
του ως μη εξυπηρετούμενου, όταν ο 
πιστούχος δεν είναι σε καθυστέρηση 
πληρωμών άνω των 90 ημερών·

διαγράφεται

Or. en


