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Τροπολογία  83 
Auke Zijlstra 
 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 
Παράγραφος 1 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη 
ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

1. απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής· 

Or. en 

Τροπολογία  84 
Bastiaan Belder 
 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 
Παράγραφος 1 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη 
ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

1. απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής· 

Or. nl 

Τροπολογία  85 
Auke Zijlstra 
 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 
Παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. επισημαίνει ότι το άρθρο 114 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί 
έγκυρη νομική βάση για την έγκριση της 
πρότασης· 

Or. en 

Τροπολογία  86 
Auke Zijlstra 
 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 
Παράγραφος 1 β (νέα) 
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. επισημαίνει ότι η πρόταση παραβιάζει 
την εθνική δημοσιονομική κυριαρχία και, 
ως εκ τούτου, απαιτείται τροποποίηση 
της Συνθήκης προκειμένου να κατατεθεί 
νόμιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο· 

Or. en 

Τροπολογία  87 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Από την εμφάνιση της παρούσας 
διεθνούς χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης επικρατεί 
αβεβαιότητα ως προς το ποσό των 
ζημιών που εκκρεμούν στις ευρωπαϊκές 
τράπεζες, και παραμένει άγνωστο πόσες 
και ποιες τράπεζες θα πρέπει όντως να 
υπαχθούν σε διαδικασίες εξυγίανσης εάν 
εφαρμοστούν αντικειμενικά και 
ομοιόμορφα κριτήρια. Ο Ενιαίος 
Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) πρόκειται 
να διενεργήσει προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων πριν από το τέλος του 
2014. Εάν, σύμφωνα με αυτές τις 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, 
ορισμένες τράπεζες χρειαστούν επιπλέον 
χρηματοδότηση, θα πρέπει αυτή να 
καλυφθεί από τους ιδιοκτήτες των εν 
λόγω τραπεζών και από τα κράτη μέλη 
που είναι υπεύθυνα για την εποπτεία τους. 
Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης 
(ΕΜΕ) μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αφού 
εκκαθαριστούν όλα τα κληροδοτημένα 
στοιχεία του ενεργητικού, καλυφθούν οι 
κεφαλαιακές απαιτήσεις και αφού το 
τραπεζικό σύστημα θεωρείται ότι 
στηρίζεται σε στέρεα θεμέλια ως προς 
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άλλα θέματα επίσης. Ως εκ τούτου, ο 
ΕΜΕ πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί 
μόνο μετά το πέρας του 2017. 

Or. en 

Τροπολογία  88 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Οι αποκλίσεις στους εθνικούς κανόνες 
εξυγίανσης των κρατών μελών και στις 
αντίστοιχες διοικητικές πρακτικές και η 
απουσία ενιαίας διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο σε ό, τι 
αφορά την εξυγίανση των διασυνοριακών 
τραπεζών, συμβάλλουν σε αυτή την 
έλλειψη εμπιστοσύνης και στην αστάθεια 
της αγοράς, εφόσον δεν εξασφαλίζουν 
βεβαιότητα και προβλεψιμότητα ως προς 
τα πιθανά αποτελέσματα μιας τραπεζικής 
χρεοκοπίας. Οι αποφάσεις εξυγίανσης που 
λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο οδηγούν 
σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και, σε 
τελική ανάλυση, υπονομεύουν την 
εσωτερική αγορά. 

(2) Οι αποκλίσεις στους εθνικούς κανόνες 
εξυγίανσης των κρατών μελών και στις 
αντίστοιχες διοικητικές πρακτικές και η 
απουσία ενιαίας διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο σε ό, τι 
αφορά την εξυγίανση των διασυνοριακών 
τραπεζών, συμβάλλουν σε αυτή την 
έλλειψη εμπιστοσύνης και στην αστάθεια 
της αγοράς, εφόσον δεν εξασφαλίζουν 
βεβαιότητα και προβλεψιμότητα ως προς 
τα πιθανά αποτελέσματα μιας τραπεζικής 
χρεοκοπίας. 

Or. en 

Τροπολογία  89 
Peter Simon, Udo Bullmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Ο δεσμός μεταξύ κρατών και 
τραπεζικού τομέα, ο οποίος είχε 
καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία 
ολόκληρης της Ένωσης κατά τη διάρκεια 
της κρίσης, θα πρέπει να διαρρηχθεί, 
προκειμένου να περιοριστεί ο 
υφιστάμενος κατακερματισμός των 
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χρηματοπιστωτικών αγορών. Η 
δημιουργία ενός Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης αποτελεί ήδη σημαντικό 
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, εφόσον 
η τραπεζική ένωση στηρίζεται σε 
σταθερά θεμέλια, μετά την ανέγερση και 
των τριών πυλώνων, εφόσον δηλαδή 
δημιουργηθεί και ένας κοινός ευρωπαϊκός 
μηχανισμός εγγύησης των καταθέσεων. 

Or. de 

Τροπολογία  90 
Ramon Tremosa i Balcells 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Η αδυναμία ορισμένων κρατών 
μελών να έχουν ευρύθμους θεσμούς για 
θέματα εξυγίανσης τραπεζών έχει 
αυξήσει τη ζημιά από την τραπεζική 
κρίση τα τελευταία χρόνια. 

Or. en 

Τροπολογία  91 
Ramon Tremosa i Balcells 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Οι εθνικές αρχές ενδέχεται να έχουν 
κίνητρα να διασώσουν τις τράπεζες με 
δημόσια κονδύλια προτού στραφούν προς 
διαδικασίες εξυγίανσης και, ως εκ 
τούτου, η θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Εξυγίανσης θα είναι 
θεμελιώδους σημασίας για τη δημιουργία 
ίσων όρων ανταγωνισμού και την 
εφαρμογή μιας πιο ουδέτερης 
προσέγγισης όσον αφορά την απόφαση 
για το κατά πόσον μια συγκεκριμένη 
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τράπεζα πρέπει να εξυγιανθεί. 
Or. en 

Τροπολογία  92 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η οδηγία [ ] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 έχει 
εναρμονίσει σε ορισμένο βαθμό τους 
εθνικούς κανόνες εξυγίανσης των 
τραπεζών και έχει προβλέψει τη 
συνεργασία μεταξύ των αρχών εξυγίανσης, 
κατά τον χειρισμό της πτώχευσης 
διασυνοριακών τραπεζών. Ωστόσο, η 
εναρμόνιση που προβλέπει η οδηγία [ ] 
δεν είναι πλήρης και η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων δεν γίνεται σε κεντρικό 
επίπεδο. Η οδηγία [ ] προβλέπει κυρίως 
κοινά εργαλεία και εξουσίες εξυγίανσης 
για τις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους 
αλλά παρέχει διακριτική ευχέρεια στις 
εθνικές αρχές σε ό, τι αφορά την εφαρμογή 
των εργαλείων και τη χρήση των εθνικών 
χρηματοδοτικών ρυθμίσεων προς 
υποστήριξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Η 
οδηγία [ ] δεν αποφεύγει τη λήψη, από τα 
κράτη μέλη, χωριστών και πιθανόν 
αντιφατικών αποφάσεων όσον αφορά την 
εξυγίανση διασυνοριακών ομίλων που 
ενδέχεται να επηρεάσουν το συνολικό 
κόστος της εξυγίανσης. Εξάλλου, 
δεδομένου ότι προβλέπει τις εθνικές 
χρηματοδοτικές ρυθμίσεις, δεν περιορίζει 
επαρκώς την εξάρτηση των τραπεζών 
από την στήριξη από εθνικούς 
προϋπολογισμούς και δεν εμποδίζει τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις από τα κράτη 
μέλη σε ό, τι αφορά τη χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

(6) Η οδηγία [ ] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 έχει 
εναρμονίσει σε ορισμένο βαθμό τους 
εθνικούς κανόνες εξυγίανσης των 
τραπεζών και έχει προβλέψει τη 
συνεργασία μεταξύ των αρχών εξυγίανσης, 
κατά τον χειρισμό της πτώχευσης 
διασυνοριακών τραπεζών. Ωστόσο, η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν γίνεται 
σε κεντρικό επίπεδο. Η οδηγία [ ] 
προβλέπει κυρίως κοινά εργαλεία και 
εξουσίες εξυγίανσης για τις εθνικές αρχές 
κάθε κράτους μέλους αλλά παρέχει 
διακριτική ευχέρεια στις εθνικές αρχές σε 
ό, τι αφορά την εφαρμογή των εργαλείων 
και τη χρήση των εθνικών χρηματοδοτικών 
ρυθμίσεων προς υποστήριξη της 
διαδικασίας εξυγίανσης. Η οδηγία [ ] δεν 
αποφεύγει τη λήψη, από τα κράτη μέλη, 
χωριστών και πιθανόν αντιφατικών 
αποφάσεων όσον αφορά την εξυγίανση 
διασυνοριακών ομίλων που ενδέχεται να 
επηρεάσουν το συνολικό κόστος της 
εξυγίανσης. Εξάλλου, προβλέπει τις 
εθνικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις. 

__________________ __________________ 
13 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 13 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
δημιουργία πλαισίου για την ανάκαμψη 
και την εξυγίανση χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων 
και για τη τροποποίηση των οδηγιών 
77/91/ΕΟΚ και 82/891/ΕΚ, των οδηγιών 
2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 
2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ και 2011/35/EC 
και του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010. 
ΕΕ C , , σ. . 

και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
δημιουργία πλαισίου για την ανάκαμψη 
και την εξυγίανση χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων 
και για τη τροποποίηση των οδηγιών 
77/91/ΕΟΚ και 82/891/ΕΚ, των οδηγιών 
2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 
2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ και 2011/35/EC 
και του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010. 
ΕΕ C , , σ. . 

Or. en 

Τροπολογία  93 
Bastiaan Belder 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η εξασφάλιση αποτελεσματικών 
ενιαίων αποφάσεων εξυγίανσης για τις 
προβληματικές τράπεζες εντός της 
Ένωσης, καθώς και ό, τι αφορά τη χρήση 
κονδυλίων που διατίθενται σε επίπεδο 
Ένωσης, έχει ζωτική σημασία για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, η 
πτώχευση τραπεζών σε ένα κράτος μέλος 
μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών σε ολόκληρη 
την Ένωση. Η διασφάλιση 
αποτελεσματικών και ομοιόμορφων 
κανόνων και ισότιμων όρων 
χρηματοδότησης της εξυγίανσης σε όλα 
τα κράτη μέλη είναι προς το συμφέρον 
όχι μόνο των κρατών μελών στα οποία 
λειτουργούν οι τράπεζες, αλλά και προς 
το συμφέρον όλων των κρατών μελών 
γενικά, ως μέσο διατήρησης του 
ανταγωνισμού και βελτίωσης της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τα 
τραπεζικά συστήματα στην εσωτερική 
αγορά είναι σε μεγάλο βαθμό 
διασυνδεδεμένα, οι τραπεζικοί όμιλοι 
είναι διεθνείς και οι τράπεζες διαθέτουν 

(7) Η αντιμετώπιση των επισφαλών 
δανείων στους ισολογισμούς των 
τραπεζών σε χώρες που αντιμετωπίζουν 
κρίση δεν διασφαλίζεται σε δέοντα 
βαθμό, διότι τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο τα κονδύλια έκτακτης 
ανάγκης διαθέτουν τέτοιο μέγεθος ώστε 
να καλύπτουν τις ανάγκες σε κεφάλαιο. Η 
έλλειψη δημόσιου μηχανισμού ασφαλείας 
δημιουργεί προβλήματα, πόσω μάλλον 
εφόσον δεν έχουν συναφθεί κατάλληλες 
συμφωνίες σχετικά με τη δέουσα 
κατανομή της επιβάρυνσης μεταξύ των 
κρατών μελών αφενός και μεταξύ των 
κρατών μελών και της ζώνης του ευρώ 
αφετέρου. Επιπλέον, χρειάζεται να 
συναφθούν δέουσες συμφωνίες για την 
αποφυγή της επανάληψης μιας τέτοιου 
είδους ανισορροπίας σε σχέση με τις 
οφειλές εντός της ζώνης του ευρώ. 
Δεδομένου ότι εν προκειμένω δεν 
υπάρχουν συμφωνίες για αποτελεσματική 
κανονιστική ρύθμιση, μια τραπεζική 
ένωση, η οποία θα περιλαμβάνει Ενιαίο 
Μηχανισμό Εξυγίανσης και ενιαίο ταμείο 
εξυγίανσης τραπεζών, δεν κρίνεται 
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μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών στοιχείων 
ενεργητικού. Ελλείψει Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης, οι τραπεζικές 
κρίσεις στα κράτη μέλη που συμμετέχουν 
στον ΕΕΜ θα έχουν ισχυρότερες 
αρνητικές συστημικές επιπτώσεις και στα 
μη συμμετέχοντα κράτη μέλη. Με τη 
δημιουργία Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης θα αυξηθεί η σταθερότητα 
των τραπεζών των συμμετεχόντων 
κρατών μελών και θα αποτραπούν οι 
δευτερογενείς επιπτώσεις των κρίσεων 
στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και, με 
τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η 
λειτουργία του συνόλου της εσωτερικής 
αγοράς. 

σκόπιμη. 

Or. nl 

Τροπολογία  94 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η εξασφάλιση αποτελεσματικών 
ενιαίων αποφάσεων εξυγίανσης για τις 
προβληματικές τράπεζες εντός της 
Ένωσης, καθώς και ό, τι αφορά τη χρήση 
κονδυλίων που διατίθενται σε επίπεδο 
Ένωσης, έχει ζωτική σημασία για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, η 
πτώχευση τραπεζών σε ένα κράτος μέλος 
μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών σε ολόκληρη 
την Ένωση. Η διασφάλιση 
αποτελεσματικών και ομοιόμορφων 
κανόνων και ισότιμων όρων 
χρηματοδότησης της εξυγίανσης σε όλα τα 
κράτη μέλη είναι προς το συμφέρον όχι 
μόνο των κρατών μελών στα οποία 
λειτουργούν οι τράπεζες, αλλά και προς το 
συμφέρον όλων των κρατών μελών γενικά, 
ως μέσο διατήρησης του ανταγωνισμού και 

(7) Η εξασφάλιση αποτελεσματικών 
ενιαίων αποφάσεων εξυγίανσης για τις 
προβληματικές τράπεζες εντός της 
Ένωσης, καθώς και ό, τι αφορά τη χρήση 
κονδυλίων που διατίθενται σε επίπεδο 
Ένωσης, έχει ζωτική σημασία για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, η 
πτώχευση τραπεζών σε ένα κράτος μέλος 
μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών σε ολόκληρη 
την Ένωση. Η διασφάλιση 
αποτελεσματικών και ομοιόμορφων 
κανόνων και ισότιμων όρων 
χρηματοδότησης της εξυγίανσης σε όλα τα 
κράτη μέλη είναι προς το συμφέρον όχι 
μόνο των κρατών μελών στα οποία 
λειτουργούν οι τράπεζες, αλλά και προς το 
συμφέρον όλων των κρατών μελών γενικά, 
ως μέσο διατήρησης του ανταγωνισμού και 
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βελτίωσης της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς. Τα τραπεζικά συστήματα στην 
εσωτερική αγορά είναι σε μεγάλο βαθμό 
διασυνδεδεμένα, οι τραπεζικοί όμιλοι είναι 
διεθνείς και οι τράπεζες διαθέτουν μεγάλο 
ποσοστό αλλοδαπών στοιχείων 
ενεργητικού. Ελλείψει Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης, οι τραπεζικές 
κρίσεις στα κράτη μέλη που συμμετέχουν 
στον ΕΕΜ θα έχουν ισχυρότερες αρνητικές 
συστημικές επιπτώσεις και στα μη 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Με τη 
δημιουργία Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης θα αυξηθεί η σταθερότητα των 
τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών 
μελών και θα αποτραπούν οι δευτερογενείς 
επιπτώσεις των κρίσεων στα μη 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και, με τον 
τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η λειτουργία 
του συνόλου της εσωτερικής αγοράς. 

βελτίωσης της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς. Τα τραπεζικά συστήματα στην 
εσωτερική αγορά είναι σε μεγάλο βαθμό 
διασυνδεδεμένα, οι τραπεζικοί όμιλοι είναι 
διεθνείς και οι τράπεζες διαθέτουν μεγάλο 
ποσοστό αλλοδαπών στοιχείων 
ενεργητικού. Ελλείψει Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης, οι τραπεζικές 
κρίσεις στα κράτη μέλη που συμμετέχουν 
στον ΕΕΜ θα έχουν ισχυρότερες αρνητικές 
συστημικές επιπτώσεις και στα μη 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Με τη 
δημιουργία Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης θα αυξηθεί η σταθερότητα των 
τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών 
μελών και θα αποτραπούν οι δευτερογενείς 
επιπτώσεις των κρίσεων στα μη 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και, με τον 
τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η λειτουργία 
του συνόλου της εσωτερικής αγοράς. Οι 
μηχανισμοί συνεργασίας για ιδρύματα 
που είναι εγκαταστημένα τόσο σε 
συμμετέχοντα όσο και σε μη 
συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει να είναι 
σαφείς, και είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται ότι δεν εισάγονται 
διακρίσεις κατά των μη συμμετεχόντων 
κρατών μελών. 

Or. en 

Τροπολογία  95 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Προκειμένου να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία στον 
τραπεζικό κλάδο, η ΕΚΤ θα διεξαγάγει 
συνολική εκτίμηση ισολογισμών όλων 
των τραπεζών στις οποίες έχει 
διενεργηθεί άμεση εποπτεία. Για τις 
τράπεζες στα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
που δεν υπόκεινται στην άμεση εποπτεία 
της ΕΚΤ, οι αρμόδιες αρχές, σε 
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συνεργασία με την ΕΚΤ, θα πρέπει να 
διεξαγάγουν ισοδύναμη εκτίμηση 
ισολογισμών ανάλογη προς το μέγεθος 
και το επιχειρηματικό μοντέλο της 
τράπεζας. Τούτο θα συμβάλλει εξίσου 
στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας και 
θα διασφαλίσει ότι όλες οι τράπεζες 
υπόκεινται σε αναθεώρηση. 

Or. en 

Τροπολογία  96 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Οποιοδήποτε τρέχον και νέο πλαίσιο 
για την ανάκαμψη και την εξυγίανση του 
τραπεζικού κλάδου στην ΕΕ θα πρέπει να 
διέπεται αποκλειστικά από την οδηγία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για 
την ανάκαμψη και την εξυγίανση 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων (BRRD). 

Or. en 

Τροπολογία  97 
Danuta Maria Hübner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Εφόσον ο Ενιαίος Εποπτικός 
Μηχανισμός θα έχει μικρότερο πεδίο 
εφαρμογής από τον Ενιαίο Μηχανισμό 
Εξυγίανσης, ίσως να μπορεί μια τράπεζα 
να διασφαλίζει εποπτεία σε τοπικό 
επίπεδο, αλλά εξυγίανση σε κεντρικό 
επίπεδο. Έτσι, μπορεί να προκύψουν 
προβλήματα συντονισμού, και ο 
κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό 
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Εξυγίανσης θα πρέπει να προβλέπει 
διατάξεις για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων. 

Or. en 

Τροπολογία  98 
Peter Simon 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η ευθύνη και ο έλεγχος στην 
τραπεζική ένωση θα πρέπει να ασκούνται 
στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή οι τράπεζες που 
υπόκεινται σε άμεση εποπτεία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να 
υπόκεινται και σε εξυγίανση στο ίδιο 
επίπεδο. Για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα των οποίων η εποπτεία 
πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο σε 
εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του κοινού 
μηχανισμού εποπτείας, αρμόδιες θα 
πρέπει αντίστοιχα να είναι οι εθνικές 
αρχές εποπτείας. 

Or. de 

Τροπολογία  99 
Danuta Maria Hübner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός 
(ΕΕΜ) προβλέπει τη δυνατότητα ένα 
κράτος μέλος εκτός της ζώνης του ευρώ 
με προαιρετική συμμετοχή να τερματίσει 
τη στενή συνεργασία του με τον ΕΕΜ. 
Επομένως, μπορεί να προκύψει 
περίσταση όπου ένα κράτος μέλος 
αποφασίζει να εγκαταλείψει τον ΕΕΜ, 
αλλά διαθέτει στην επικράτειά του ίδρυμα 
που επωφελείται από χρηματοδότηση 
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εξυγίανσης από το ταμείο του Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ). Ο 
κανονισμός για τον ΕΜΕ πρέπει να 
θεσπίσει διατάξεις για την αντιμετώπιση 
μιας τέτοιας περίστασης.  

Or. en 

Τροπολογία  100 
Wolf Klinz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 9 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Ενώ οι τράπεζες σε κράτη μέλη που 
παραμένουν εκτός του ΕΕΜ, 
επωφελούνται σε εθνικό επίπεδο 
εναρμονισμένων ρυθμίσεων εποπτείας, 
εξυγίανσης και χρηματοπιστωτικής 
προστασίας, οι τράπεζες σε κράτη μέλη 
που συμμετέχουν στον ΕΕΜ υπόκεινται σε 
ενωσιακές ρυθμίσεις για την εποπτεία και 
σε εθνικές ρυθμίσεις για την εξυγίανση και 
τα δίκτυα χρηματοοικονομικής 
προστασίας. Η προαναφερόμενη έλλειψη 
εναρμόνισης δημιουργεί ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα για τις τράπεζες στα κράτη 
μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ σε 
σύγκριση με αυτές των άλλων κρατών 
μελών. Επειδή η εποπτεία και εξυγίανση 
γίνονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα εντός 
του ΕΕΜ, η παρέμβαση και εξυγίανση των 
τραπεζών στα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στον ΕΕΜ δεν θα είναι τόσο 
ταχείες, συνεπείς και αποτελεσματικές όσο 
σε τράπεζες στα κράτη μέλη εκτός του 
ΕΕΜ. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
κόστος χρηματοδότησης για τις εν λόγω 
τράπεζες και προκαλεί ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα, με αρνητικές επιπτώσεις για 
τα κράτη μέλη στα οποία λειτουργούν οι εν 
λόγω τράπεζες και για τη συνολική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ 
τούτου, η θέσπιση ενός κεντρικού 
μηχανισμού εξυγίανσης για όλες τις 
τράπεζες που λειτουργούν στα κράτη μέλη 

(9) Ενώ οι τράπεζες σε κράτη μέλη που 
παραμένουν εκτός του ΕΕΜ, 
επωφελούνται σε εθνικό επίπεδο 
εναρμονισμένων ρυθμίσεων εποπτείας, 
εξυγίανσης και χρηματοπιστωτικής 
προστασίας, οι τράπεζες σε κράτη μέλη 
που συμμετέχουν στον ΕΕΜ υπόκεινται σε 
ενωσιακές ρυθμίσεις για την εποπτεία και 
σε εθνικές ρυθμίσεις για την εξυγίανση και 
τα δίκτυα χρηματοοικονομικής 
προστασίας. Η προαναφερόμενη έλλειψη 
εναρμόνισης δημιουργεί ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα για τις τράπεζες στα κράτη 
μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ σε 
σύγκριση με αυτές των άλλων κρατών 
μελών. Επειδή η εποπτεία και εξυγίανση 
γίνονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα εντός 
του ΕΕΜ, η παρέμβαση και εξυγίανση των 
τραπεζών στα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στον ΕΕΜ δεν θα είναι τόσο 
ταχείες, συνεπείς και αποτελεσματικές όσο 
σε τράπεζες στα κράτη μέλη εκτός του 
ΕΕΜ. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
κόστος χρηματοδότησης για τις εν λόγω 
τράπεζες και προκαλεί ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα, με αρνητικές επιπτώσεις για 
τα κράτη μέλη στα οποία λειτουργούν οι εν 
λόγω τράπεζες και για τη συνολική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ 
τούτου, η θέσπιση ενός κεντρικού 
μηχανισμού εξυγίανσης για τις τράπεζες 
που λειτουργούν στα κράτη μέλη που 
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που συμμετέχουν στον ΕΕΜ έχει 
θεμελιώδη σημασία για την εξασφάλιση 
ίσων όρων ανταγωνισμού. 

συμμετέχουν στον ΕΕΜ και υπόκεινται σε 
άμεση εποπτεία της ΕΚΤ έχει θεμελιώδη 
σημασία για την εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού. 

Or. en 

Τροπολογία  101 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 9 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Ενώ οι τράπεζες σε κράτη μέλη που 
παραμένουν εκτός του ΕΕΜ, 
επωφελούνται σε εθνικό επίπεδο 
εναρμονισμένων ρυθμίσεων εποπτείας, 
εξυγίανσης και χρηματοπιστωτικής 
προστασίας, οι τράπεζες σε κράτη μέλη 
που συμμετέχουν στον ΕΕΜ υπόκεινται σε 
ενωσιακές ρυθμίσεις για την εποπτεία και 
σε εθνικές ρυθμίσεις για την εξυγίανση και 
τα δίκτυα χρηματοοικονομικής 
προστασίας. Η προαναφερόμενη έλλειψη 
εναρμόνισης δημιουργεί ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα για τις τράπεζες στα κράτη 
μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ σε 
σύγκριση με αυτές των άλλων κρατών 
μελών. Επειδή η εποπτεία και εξυγίανση 
γίνονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα εντός 
του ΕΕΜ, η παρέμβαση και εξυγίανση των 
τραπεζών στα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στον ΕΕΜ δεν θα είναι τόσο 
ταχείες, συνεπείς και αποτελεσματικές όσο 
σε τράπεζες στα κράτη μέλη εκτός του 
ΕΕΜ. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
κόστος χρηματοδότησης για τις εν λόγω 
τράπεζες και προκαλεί ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα, με αρνητικές επιπτώσεις για 
τα κράτη μέλη στα οποία λειτουργούν οι εν 
λόγω τράπεζες και για τη συνολική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ 
τούτου, η θέσπιση ενός κεντρικού 
μηχανισμού εξυγίανσης για όλες τις 
τράπεζες που λειτουργούν στα κράτη μέλη 
που συμμετέχουν στον ΕΕΜ έχει 

(9) Ενώ οι τράπεζες σε κράτη μέλη που 
παραμένουν εκτός του ΕΕΜ, 
επωφελούνται σε εθνικό επίπεδο 
εναρμονισμένων ρυθμίσεων εποπτείας, 
εξυγίανσης και χρηματοπιστωτικής 
προστασίας, οι τράπεζες σε κράτη μέλη 
που συμμετέχουν στον ΕΕΜ υπόκεινται σε 
ενωσιακές ρυθμίσεις για την εποπτεία και 
σε εθνικές ρυθμίσεις για την εξυγίανση και 
τα δίκτυα χρηματοοικονομικής 
προστασίας. Η προαναφερόμενη έλλειψη 
εναρμόνισης δημιουργεί ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα για τις τράπεζες στα κράτη 
μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ σε 
σύγκριση με αυτές των άλλων κρατών 
μελών. Επειδή η εποπτεία και εξυγίανση 
γίνονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα εντός 
του ΕΕΜ, η παρέμβαση και εξυγίανση των 
τραπεζών στα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στον ΕΕΜ δεν θα είναι τόσο 
ταχείες, συνεπείς και αποτελεσματικές όσο 
σε τράπεζες στα κράτη μέλη εκτός του 
ΕΕΜ. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
κόστος χρηματοδότησης για τις εν λόγω 
τράπεζες και προκαλεί ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα, με αρνητικές επιπτώσεις για 
τα κράτη μέλη στα οποία λειτουργούν οι εν 
λόγω τράπεζες και για τη συνολική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ 
τούτου, η θέσπιση ενός κεντρικού 
μηχανισμού εξυγίανσης για όλες τις 
τράπεζες που λειτουργούν στα κράτη μέλη 
που συμμετέχουν στον ΕΕΜ έχει 
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θεμελιώδη σημασία για την εξασφάλιση 
ίσων όρων ανταγωνισμού. 

θεμελιώδη σημασία για την εξασφάλιση 
ίσων όρων ανταγωνισμού. Η διαφύλαξη 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
είναι εξέχουσας σημασίας. Η δημιουργία 
του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε διακρίσεις κατά 
των μη συμμετεχόντων κρατών μελών, 
για παράδειγμα, σε σχέση με την 
εξυγίανση των διασυνοριακών τραπεζών. 

Or. en 

Τροπολογία  102 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 10 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η από κοινού ανάληψη αρμοδιοτήτων 
εξυγίανσης στο εθνικό και στο ενωσιακό 
επίπεδο θα πρέπει να εναρμονιστεί με την 
από κοινού ανάληψη αρμοδιοτήτων 
εποπτείας μεταξύ των εν λόγω επιπέδων. 
Εφόσον η εποπτεία παραμένει εθνική 
αρμοδιότητα σε ένα κράτος μέλος, το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος παραμένει 
υπεύθυνο για τις οικονομικές συνέπειες της 
πτώχευσης μιας τράπεζας. Ο Ενιαίος 
Μηχανισμός Εξυγίανσης θα πρέπει 
συνεπώς να επεκταθεί μόνο σε τράπεζες 
και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
εγκατεστημένα σε κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στον ΕΕΜ και υπόκεινται 
στην εποπτεία της ΕΚΤ στο πλαίσιο του 
ΕΕΜ. Τράπεζες εγκατεστημένες στα κράτη 
μέλη που δεν συμμετέχουν στον ΕΕΜ δεν 
θα πρέπει να υπόκεινται σε Ενιαίο 
Μηχανισμό Εξυγίανσης. Εάν τα εν λόγω 
κράτη μέλη υπαχθούν στον Ενιαίο 
Μηχανισμό Εξυγίανσης, αυτό θα θέσπιζε 
εσφαλμένα κίνητρα γι’ αυτά. Οι 
εποπτικές αρχές σε αυτά τα κράτη μέλη 
μπορούν να είναι πιο επιεικείς έναντι 
τραπεζών υπό τη δικαιοδοσία τους, 
εφόσον δεν θα πρέπει να επωμιστούν τον 
πλήρη οικονομικό κίνδυνο της πτώχευσής 

(10) Η από κοινού ανάληψη αρμοδιοτήτων 
εξυγίανσης στο εθνικό και στο ενωσιακό 
επίπεδο θα πρέπει να εναρμονιστεί με την 
από κοινού ανάληψη αρμοδιοτήτων 
εποπτείας μεταξύ των εν λόγω επιπέδων. 
Εφόσον η εποπτεία παραμένει εθνική 
αρμοδιότητα σε ένα κράτος μέλος, το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος παραμένει 
υπεύθυνο για τις οικονομικές συνέπειες της 
πτώχευσης μιας τράπεζας. Ο Ενιαίος 
Μηχανισμός Εξυγίανσης θα πρέπει 
συνεπώς να επεκταθεί μόνο σε τράπεζες 
και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
εγκατεστημένα σε κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στον ΕΕΜ και υπόκεινται 
στην εποπτεία της ΕΚΤ στο πλαίσιο του 
ΕΕΜ. Τράπεζες εγκατεστημένες στα κράτη 
μέλη που δεν συμμετέχουν στον ΕΕΜ δεν 
θα πρέπει να υπόκεινται σε Ενιαίο 
Μηχανισμό Εξυγίανσης. Εάν τα εν λόγω 
κράτη μέλη υπαχθούν στον Ενιαίο 
Μηχανισμό Εξυγίανσης, αυτό θα 
αναπαρήγαγε την αναντιστοιχία 
δικαιοδοσίας την οποία ο παρών 
κανονισμός στοχεύει να ρυθμίσει για τον 
Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Ως εκ 
τούτου, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
παραλληλισμός με τον ΕΕΜ, ο Ενιαίος 
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τους. Ως εκ τούτου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί παραλληλισμός με το τον 
ΕΕΜ, ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης 
θα πρέπει να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη 
που συμμετέχουν στον ΕΕΜ. Όταν τα 
κράτη μέλη προσχωρούν στον ΕΕΜ, θα 
πρέπει επίσης να υπόκεινται αυτομάτως 
στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. 
Τελικά, ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης 
αναμένεται να επεκταθεί σε όλη την 
εσωτερική αγορά. 

Μηχανισμός Εξυγίανσης θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στον ΕΕΜ. Όταν τα κράτη 
μέλη προσχωρούν στον ΕΕΜ, θα πρέπει 
επίσης να υπόκεινται αυτομάτως στον 
Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Τελικά, ο 
Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης 
αναμένεται να επεκταθεί σε όλη την 
εσωτερική αγορά. 

Or. en 

Τροπολογία  103 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Κατά τη θέσπιση του Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης, και παράλληλα 
με όσα έχουν γίνει για τον Ενιαίο 
Εποπτικό Μηχανισμό, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι αρμόδιο 
για την κατάρτιση ενός μνημονίου 
συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και 
τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι 
εθνικές αρχές εξυγίανσης και το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης. Το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι αρμόδιο 
για τη σύνταξη των σχεδίων εξυγίανσης 
των πιστωτικών ιδρυμάτων που 
υπάγονται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ 
στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού καθώς και όλων των 
διασυνοριακών ιδρυμάτων και ομίλων, 
ενώ οι εθνικές αρχές εξυγίανσης θα 
πρέπει να είναι αρμόδιες για τη σύνταξη 
των σχεδίων εξυγίανσης των πιστωτικών 
ιδρυμάτων που βρίσκονται αποκλειστικά 
στο κράτος μέλος τους και δεν συνιστούν 
διασυνοριακές οντότητες, μολονότι 
υπάγονται πάντα σε τελική έγκριση από 
το Συμβούλιο Εξυγίανσης. Η ίδια αρχή θα 
πρέπει να ισχύει σε σχέση με την έγκριση 
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καθεστώτων και δράσεων εξυγίανσης 
στη βάση ισχυρής και στενής 
συνεργασίας. 

Or. en 

Τροπολογία  104 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10β) Η δημιουργία Τραπεζικής Ένωσης 
αποτελεί εγχείρημα που δεν πρέπει να 
υποτιμάται, ούτε ως προς τους στόχους 
του ούτε ως προς τις ακούσιες συνέπειές 
του. Μολονότι ένα ενιαίο 
χρηματοοικονομικό πλαίσιο είναι 
αναγκαίο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τα κράτη μέλη πρέπει να 
ευθυγραμμίζουν τις απόψεις τους σε 
σχέση με αυτό το εγχείρημα, προκείμενου 
να υλοποιηθεί ένα επιτυχημένο πλαίσιο, 
ολοκληρωμένο και εύρωστο.  

Or. en 

Τροπολογία  105 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10γ) Πρέπει να επιτευχθεί ισορροπημένη 
προσέγγιση μεταξύ προβλεψιμότητας και 
ευελιξίας, προκειμένου να μην 
κινδυνεύσει το μέλλον του τραπεζικού 
συστήματός μας· θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ισορροπημένη προσέγγιση 
μεταξύ του ρόλου των κεντρικών αρχών 
και των εθνικών αρχών, και δεν θα 
πρέπει ποτέ να υποτιμάται ο σημαντικός 
ρόλος των εθνικών αρχών· θα πρέπει να 
εκτιμηθούν προσεκτικά οι συνέπειες του 
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συνόλου του εγχειρήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων 
αναμενόμενων ζημιών κατά την 
εξυγίανση σε σύγκριση με αυτό που θα 
αναμένονταν κατά την αφερεγγυότητα, 
για μη εξασφαλισμένους κύριους 
πιστωτές. 

Or. en 

Τροπολογία  106 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 10 δ (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10δ) Πριν από τη θέση σε ισχύ του 
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, θα 
πρέπει να ευθυγραμμιστούν όσο το 
δυνατό περισσότερο η οδηγία για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών και ο Ενιαίος Μηχανισμός 
Εξυγίανσης, κυρίως για την αποφυγή 
αρνητικών ακούσιων συνεπειών στο 
πλαίσιο πιθανών διαδικασιών εξυγίανσης 
πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες 
ενδέχεται να προκύψουν κατά τη 
μεταβατική περίοδο, συγκεκριμένα σε 
κράτη μέλη με μεγαλύτερους πιστωτικούς 
κινδύνους κυρίαρχου κράτους. 

Or. en 

Τροπολογία  107 
Peter Simon 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 11 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
τραπεζών (εφεξής «Ταμείο») αποτελεί 
βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο η σύσταση 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης δεν θα 
είναι σε θέση να λειτουργήσει ορθά. 

(11) Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
τραπεζών (εφεξής «Ταμείο») αποτελεί 
βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο η σύσταση 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης δεν θα 
είναι σε θέση να λειτουργήσει ορθά. Το 
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Διαφορετικά συστήματα εθνικής 
χρηματοδότησης στρεβλώνουν την 
εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την 
εξυγίανση των τραπεζών στην εσωτερική 
αγορά. Το Ταμείο αναμένεται να συμβάλει 
στην εξασφάλιση ενιαίας διοικητικής 
πρακτικής κατά τη χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης και στην αποφυγή 
παρεμβολής εμποδίων στην άσκηση των 
θεμελιωδών ελευθεριών ή νόθευσης του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
λόγω διαφορετικών εθνικών πρακτικών. 
Το Ταμείο θα πρέπει να χρηματοδοτείται 
άμεσα από τις τράπεζες και οι πόροι 
εξυγίανσης να συγκεντρώνονται σε 
επίπεδο Ένωσης έτσι ώστε να μπορούν να 
διατίθενται αντικειμενικά σε όλα τα κράτη 
μέλη, αυξάνοντας έτσι τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και 
περιορίζοντας το σύνδεσμο μεταξύ της 
διαλαμβανόμενης δημοσιονομικής θέσης 
των επιμέρους κρατών μελών και του 
κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών 
και των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στα εν λόγω κράτη 
μέλη. 

Ταμείο θα πρέπει να χρηματοδοτείται 
άμεσα από τις τράπεζες και οι πόροι 
εξυγίανσης να συγκεντρώνονται σε 
επίπεδο Ένωσης έτσι ώστε να μπορούν να 
διατίθενται αντικειμενικά σε όλα τα κράτη 
μέλη, αυξάνοντας έτσι τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και 
περιορίζοντας τον σύνδεσμο μεταξύ της 
διαλαμβανόμενης δημοσιονομικής θέσης 
των επιμέρους κρατών μελών και του 
κόστους χρηματοδότησης των μεγάλων, 
συστημικά σημαντικών τραπεζών και των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα 
εν λόγω κράτη μέλη. Τα πιστωτικά 
ιδρύματα που καταβάλλουν εισφορές στο 
Ταμείο θα πρέπει να απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση καταβολής εισφορών στα 
εθνικά ταμεία εξυγίανσης των τραπεζών 
προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή 
επιβάρυνση. 

Or. de 

Τροπολογία  108 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 11 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
τραπεζών (εφεξής «Ταμείο») αποτελεί 
βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο η σύσταση 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης δεν θα 
είναι σε θέση να λειτουργήσει ορθά. 
Διαφορετικά συστήματα εθνικής 
χρηματοδότησης στρεβλώνουν την 
εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την 
εξυγίανση των τραπεζών στην εσωτερική 
αγορά. Το Ταμείο αναμένεται να συμβάλει 
στην εξασφάλιση ενιαίας διοικητικής 

(11) Το δίκτυο εθνικών ταμείων 
εξυγίανσης τραπεζών (εφεξής «Ταμείο») 
αποτελεί βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο η 
σύσταση Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης 
δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ορθά. 
Διαφορετικά συστήματα εθνικής 
χρηματοδότησης στρεβλώνουν την 
εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την 
εξυγίανση των τραπεζών στην εσωτερική 
αγορά. Το Ταμείο αναμένεται να συμβάλει 
στην εξασφάλιση ενιαίας διοικητικής 
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πρακτικής κατά τη χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης και στην αποφυγή παρεμβολής 
εμποδίων στην άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών ή νόθευσης του ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά λόγω διαφορετικών 
εθνικών πρακτικών. Το Ταμείο θα πρέπει 
να χρηματοδοτείται άμεσα από τις 
τράπεζες και οι πόροι εξυγίανσης να 
συγκεντρώνονται σε επίπεδο Ένωσης έτσι 
ώστε να μπορούν να διατίθενται 
αντικειμενικά σε όλα τα κράτη μέλη, 
αυξάνοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και περιορίζοντας το 
σύνδεσμο μεταξύ της διαλαμβανόμενης 
δημοσιονομικής θέσης των επιμέρους 
κρατών μελών και του κόστους 
χρηματοδότησης των τραπεζών και των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα 
εν λόγω κράτη μέλη. 

πρακτικής κατά τη χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης και στην αποφυγή παρεμβολής 
εμποδίων στην άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών ή νόθευσης του ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά λόγω διαφορετικών 
εθνικών πρακτικών. Τα εθνικά ταμεία θα 
πρέπει να χρηματοδοτούνται άμεσα από 
τις τράπεζες και οι πόροι εξυγίανσης να 
συγκεντρώνονται σε επίπεδο Ένωσης έτσι 
ώστε να μπορούν να διατίθενται 
αντικειμενικά όλα τα κράτη μέλη. Μόνο τα 
εθνικά ταμεία εξυγίανσης των κρατών 
μελών στα οποία δραστηριοποιείται η 
τράπεζα υπό εξυγίανση συμμετέχουν στη 
χρηματοδότηση, ανάλογα με το μερίδιο 
της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας, 
αυξάνοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και περιορίζοντας το 
σύνδεσμο μεταξύ της διαλαμβανόμενης 
δημοσιονομικής θέσης των επιμέρους 
κρατών μελών και του κόστους 
χρηματοδότησης των τραπεζών και των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα 
εν λόγω κράτη μέλη. 

Or. en 

Τροπολογία  109 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 11 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
τραπεζών (εφεξής «Ταμείο») αποτελεί 
βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο η σύσταση 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης δεν θα 
είναι σε θέση να λειτουργήσει ορθά. 
Διαφορετικά συστήματα εθνικής 
χρηματοδότησης στρεβλώνουν την 
εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την 
εξυγίανση των τραπεζών στην εσωτερική 
αγορά. Το Ταμείο αναμένεται να συμβάλει 
στην εξασφάλιση ενιαίας διοικητικής 
πρακτικής κατά τη χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης και στην αποφυγή παρεμβολής 

(11) Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
τραπεζών (εφεξής «Ταμείο») αποτελεί 
βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο η σύσταση 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης δεν θα 
είναι σε θέση να λειτουργήσει ορθά. 
Διαφορετικά συστήματα εθνικής 
χρηματοδότησης στρεβλώνουν την 
εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την 
εξυγίανση των τραπεζών στην εσωτερική 
αγορά. Το Ταμείο αναμένεται να συμβάλει 
στην εξασφάλιση ενιαίας διοικητικής 
πρακτικής κατά τη χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης και στην αποφυγή παρεμβολής 
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εμποδίων στην άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών ή νόθευσης του ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά λόγω διαφορετικών 
εθνικών πρακτικών. Το Ταμείο θα πρέπει 
να χρηματοδοτείται άμεσα από τις 
τράπεζες και οι πόροι εξυγίανσης να 
συγκεντρώνονται σε επίπεδο Ένωσης έτσι 
ώστε να μπορούν να διατίθενται 
αντικειμενικά σε όλα τα κράτη μέλη, 
αυξάνοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και περιορίζοντας το 
σύνδεσμο μεταξύ της διαλαμβανόμενης 
δημοσιονομικής θέσης των επιμέρους 
κρατών μελών και του κόστους 
χρηματοδότησης των τραπεζών και των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα 
εν λόγω κράτη μέλη. 

εμποδίων στην άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών ή νόθευσης του ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά λόγω διαφορετικών 
εθνικών πρακτικών. Το Ταμείο θα πρέπει 
να χρηματοδοτείται άμεσα από τις 
τράπεζες και οι πόροι εξυγίανσης να 
συγκεντρώνονται σε επίπεδο Ένωσης έτσι 
ώστε να μπορούν να διατίθενται 
αντικειμενικά σε όλα τα κράτη μέλη, 
αυξάνοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και περιορίζοντας το 
σύνδεσμο μεταξύ της διαλαμβανόμενης 
δημοσιονομικής θέσης των επιμέρους 
κρατών μελών και του κόστους 
χρηματοδότησης των τραπεζών και των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα 
εν λόγω κράτη μέλη. Οι συμμετέχουσες 
τράπεζες θα πρέπει να συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση ενός καθεστώτος είτε 
εθνικού είτε του Ενιαίου Ταμείου 
Εξυγίανσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  110 
Pablo Zalba Bidegain 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 11 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
τραπεζών (εφεξής «Ταμείο») αποτελεί 
βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο η σύσταση 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης δεν θα 
είναι σε θέση να λειτουργήσει ορθά. 
Διαφορετικά συστήματα εθνικής 
χρηματοδότησης στρεβλώνουν την 
εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την 
εξυγίανση των τραπεζών στην εσωτερική 
αγορά. Το Ταμείο αναμένεται να συμβάλει 
στην εξασφάλιση ενιαίας διοικητικής 
πρακτικής κατά τη χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης και στην αποφυγή παρεμβολής 
εμποδίων στην άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών ή νόθευσης του ανταγωνισμού 

(11) Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
τραπεζών (εφεξής «Ταμείο») αποτελεί 
βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο η σύσταση 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης δεν θα 
είναι σε θέση να λειτουργήσει ορθά. 
Διαφορετικά συστήματα εθνικής 
χρηματοδότησης στρεβλώνουν την 
εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την 
εξυγίανση των τραπεζών στην εσωτερική 
αγορά. Το Ταμείο αναμένεται να συμβάλει 
στην εξασφάλιση ενιαίας διοικητικής 
πρακτικής κατά τη χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης και στην αποφυγή παρεμβολής 
εμποδίων στην άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών ή νόθευσης του ανταγωνισμού 
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στην εσωτερική αγορά λόγω διαφορετικών 
εθνικών πρακτικών. Το Ταμείο θα πρέπει 
να χρηματοδοτείται άμεσα από τις 
τράπεζες και οι πόροι εξυγίανσης να 
συγκεντρώνονται σε επίπεδο Ένωσης έτσι 
ώστε να μπορούν να διατίθενται 
αντικειμενικά σε όλα τα κράτη μέλη, 
αυξάνοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και περιορίζοντας το 
σύνδεσμο μεταξύ της διαλαμβανόμενης 
δημοσιονομικής θέσης των επιμέρους 
κρατών μελών και του κόστους 
χρηματοδότησης των τραπεζών και των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα 
εν λόγω κράτη μέλη. 

στην εσωτερική αγορά λόγω διαφορετικών 
εθνικών πρακτικών. Το Ταμείο θα πρέπει 
να χρηματοδοτείται άμεσα από τις 
τράπεζες και οι πόροι εξυγίανσης να 
συγκεντρώνονται σε επίπεδο Ένωσης έτσι 
ώστε να μπορούν να διατίθενται 
αντικειμενικά σε όλα τα κράτη μέλη, 
αυξάνοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και περιορίζοντας το 
σύνδεσμο μεταξύ της διαλαμβανόμενης 
δημοσιονομικής θέσης των επιμέρους 
κρατών μελών και του κόστους 
χρηματοδότησης των τραπεζών και των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα 
εν λόγω κράτη μέλη. Προκειμένου να 
διατηρηθεί η νομική βάση που 
προβλέπεται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ 
και να διασπαστεί ακόμα περισσότερο 
αυτός ο σύνδεσμος, θα πρέπει να 
προβλέπεται απαγόρευση των αποφάσεων 
του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης που 
δημιουργούν άμεσες στρεβλώσεις στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες των 
κρατών μελών. 

Or. en 

Τροπολογία  111 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 13 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η σε κεντρικό επίπεδο εφαρμογή των 
κανόνων εξυγίανσης των τραπεζών που 
παρατίθενται στην οδηγία [ ] από μια 
ενιαία ενωσιακή αρχή εξυγίανσης στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορεί να 
εξασφαλιστεί μόνο εάν οι κανόνες που 
διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία ενός 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης 
εφαρμόζονται απευθείας στα κράτη μέλη 
για να αποφεύγονται διαφορετικές 
ερμηνείες στα κράτη μέλη. Αυτό θα είναι 
επωφελές για το σύνολο της εσωτερικής 
αγοράς, διότι θα συμβάλει στην 

(13) Η σε κεντρικό επίπεδο εφαρμογή των 
κανόνων εξυγίανσης των τραπεζών που 
παρατίθενται στην οδηγία [ ] από μια 
ενιαία ενωσιακή αρχή εξυγίανσης στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορεί να 
εξασφαλιστεί μόνο εάν οι κανόνες που 
διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία ενός 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης 
εφαρμόζονται απευθείας στα κράτη μέλη 
για να αποφεύγονται διαφορετικές 
ερμηνείες στα κράτη μέλη. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη 
εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης, το 
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εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
και στη πρόληψη εμποδίων για την 
ελεύθερη άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών στα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
καθώς και σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά. 

Συμβούλιο Εξυγίανσης, σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, θα πρέπει να εγκρίνει 
εγχειρίδιο που να θεσπίζει σαφείς και 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για 
τη χρήση των εργαλείων εξυγίανσης που 
ορίζονται στην οδηγία [ ]. Αυτό θα είναι 
επωφελές για το σύνολο της εσωτερικής 
αγοράς, διότι θα συμβάλει στην 
εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
και στη πρόληψη εμποδίων για την 
ελεύθερη άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών στα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
καθώς και σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά. 

Or. en 

Τροπολογία  112 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 13 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η σε κεντρικό επίπεδο εφαρμογή των 
κανόνων εξυγίανσης των τραπεζών που 
παρατίθενται στην οδηγία [ ] από μια 
ενιαία ενωσιακή αρχή εξυγίανσης στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορεί να 
εξασφαλιστεί μόνο εάν οι κανόνες που 
διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία ενός 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης 
εφαρμόζονται απευθείας στα κράτη μέλη 
για να αποφεύγονται διαφορετικές 
ερμηνείες στα κράτη μέλη. Αυτό θα είναι 
επωφελές για το σύνολο της εσωτερικής 
αγοράς, διότι θα συμβάλει στην 
εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
και στη πρόληψη εμποδίων για την 
ελεύθερη άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών στα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
καθώς και σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά. 

(13) Η σε κεντρικό επίπεδο εφαρμογή των 
κανόνων εξυγίανσης των τραπεζών που 
παρατίθενται στην οδηγία [ ] από έναν 
ενιαίο ενωσιακό μηχανισμό εξυγίανσης 
στα συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορεί να 
εξασφαλιστεί μόνο εάν οι κανόνες που 
διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία ενός 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης 
εφαρμόζονται απευθείας στα κράτη μέλη 
για να αποφεύγονται διαφορετικές 
ερμηνείες στα κράτη μέλη. Αυτό θα είναι 
επωφελές για το σύνολο της εσωτερικής 
αγοράς, διότι θα συμβάλει στην 
εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
και στη πρόληψη εμποδίων για την 
ελεύθερη άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών στα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
καθώς και σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά. 

Or. en 
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Τροπολογία  113 
Peter Simon, Udo Bullmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ένας Ενιαίος Μηχανισμός 
Εξυγίανσης που αντικατοπτρίζει το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ…/..., του Συμβουλίου, θα πρέπει να 
καλύπτει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που 
είναι εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη. Ωστόσο, εντός του πλαισίου 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η άμεση εξυγίανση 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος σε ένα 
συμμετέχον κράτος μέλος για την 
αποφυγή ασυμμετριών στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς σε ό, τι αφορά τη 
μεταχείριση προβληματικών ιδρυμάτων 
και πιστωτών κατά τη διάρκεια 
διαδικασίας εξυγίανσης. Στο βαθμό που οι 
μητρικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες 
επενδύσεων και τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα εντάσσονται στην ενοποιημένη 
εποπτεία που ασκεί η ΕΚΤ, θα πρέπει να 
περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Παρά το 
γεγονός ότι η εποπτεία της ΕΚΤ δεν θα 
εξατομικεύεται για κάθε εν λόγω ίδρυμα, η 
ΕΚΤ θα είναι η μόνη εποπτική αρχή η 
οποία θα έχει παγκόσμια θεώρηση του 
κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ένας όμιλος 
και έμμεσα, τα επιμέρους μέλη. Ο 
αποκλεισμός οντοτήτων που αποτελούν 
μέρος της ενοποιημένης εποπτείας εντός 
του πεδίου της ΕΚΤ, από το πεδίο 
εφαρμογής του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης, θα καθιστούσε αδύνατο τον 
σχεδιασμό της εξυγίανσης τραπεζικών 
ομίλων και την υιοθέτηση μιας 
στρατηγικής εξυγίανσης του ομίλου και θα 
καθιστούσε πολύ λιγότερο 
αποτελεσματικές τις αποφάσεις 
εξυγίανσης. 

(14) Η ευθύνη και ο έλεγχος σε μια 
τραπεζική ένωση θα πρέπει να ασκούνται 
στο ίδιο επίπεδο. Οι τράπεζες που 
υπόκεινται σε άμεση εποπτεία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να 
υπόκεινται ομοίως και σε άμεση 
εξυγίανση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Συνεπώς, ο Ενιαίος Μηχανισμός 
Εξυγίανσης θα πρέπει να περιλαμβάνει 
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που 
υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της 
ΕΚΤ. Στο βαθμό που οι μητρικές 
επιχειρήσεις, οι εταιρείες επενδύσεων και 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
εντάσσονται στην ενοποιημένη εποπτεία 
που ασκεί η ΕΚΤ, θα πρέπει να 
περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Παρά το 
γεγονός ότι η εποπτεία της ΕΚΤ δεν θα 
εξατομικεύεται για κάθε εν λόγω ίδρυμα, η 
ΕΚΤ θα είναι η μόνη εποπτική αρχή η 
οποία θα έχει παγκόσμια θεώρηση του 
κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ένας όμιλος 
και έμμεσα, τα επιμέρους μέλη. Ο 
αποκλεισμός οντοτήτων που αποτελούν 
μέρος της ενοποιημένης εποπτείας εντός 
του πεδίου της ΕΚΤ, από το πεδίο 
εφαρμογής του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης, θα καθιστούσε αδύνατο τον 
σχεδιασμό της εξυγίανσης τραπεζικών 
ομίλων και την υιοθέτηση μιας 
στρατηγικής εξυγίανσης του ομίλου και θα 
καθιστούσε πολύ λιγότερο 
αποτελεσματικές τις αποφάσεις 
εξυγίανσης. 

Or. de 
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Τροπολογία  114 
Burkhard Balz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ένας Ενιαίος Μηχανισμός 
Εξυγίανσης που αντικατοπτρίζει το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ…/..., του Συμβουλίου, θα πρέπει να 
καλύπτει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που 
είναι εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη. Ωστόσο, εντός του πλαισίου 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η άμεση εξυγίανση 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος σε ένα 
συμμετέχον κράτος μέλος για την 
αποφυγή ασυμμετριών στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς σε ό, τι αφορά τη 
μεταχείριση προβληματικών ιδρυμάτων 
και πιστωτών κατά τη διάρκεια 
διαδικασίας εξυγίανσης. Στο βαθμό που οι 
μητρικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες 
επενδύσεων και τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα εντάσσονται στην ενοποιημένη 
εποπτεία που ασκεί η ΕΚΤ, θα πρέπει να 
περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Παρά το 
γεγονός ότι η εποπτεία της ΕΚΤ δεν θα 
εξατομικεύεται για κάθε εν λόγω ίδρυμα, η 
ΕΚΤ θα είναι η μόνη εποπτική αρχή η 
οποία θα έχει παγκόσμια θεώρηση του 
κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ένας όμιλος 
και έμμεσα, τα επιμέρους μέλη. Ο 
αποκλεισμός οντοτήτων που αποτελούν 
μέρος της ενοποιημένης εποπτείας εντός 
του πεδίου της ΕΚΤ, από το πεδίο 
εφαρμογής του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης, θα καθιστούσε αδύνατο τον 
σχεδιασμό της εξυγίανσης τραπεζικών 
ομίλων και την υιοθέτηση μιας 
στρατηγικής εξυγίανσης του ομίλου και θα 
καθιστούσε πολύ λιγότερο 
αποτελεσματικές τις αποφάσεις 
εξυγίανσης. 

(14) Στο πλαίσιο της Τραπεζικής 
Ένωσης, θα πρέπει να υπάρχει 
διαφοροποίηση μεταξύ της εποπτείας και 
της εξυγίανσης των πιστωτικών 
ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο. Τα πιστωτικά ιδρύματα που 
υπάγονται άμεσα σε εποπτεία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο εντός του πλαισίου 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού θα 
πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. Ο Ενιαίος 
Μηχανισμός Εξυγίανσης θα πρέπει, 
επομένως, να καλύπτει όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα που υπάγονται σε άμεση 
εποπτεία της ΕΚΤ. Τα πιστωτικά 
ιδρύματα που υπάγονται σε εποπτεία σε 
εθνικό επίπεδο θα πρέπει να εξυγιαίνονται 
επίσης σε εθνικό επίπεδο. Στο βαθμό που 
οι μητρικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες 
επενδύσεων και τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα εντάσσονται στην ενοποιημένη 
εποπτεία που ασκεί η ΕΚΤ, θα πρέπει να 
περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Παρά το 
γεγονός ότι η εποπτεία της ΕΚΤ δεν θα 
εξατομικεύεται για κάθε εν λόγω ίδρυμα, η 
ΕΚΤ θα είναι η μόνη εποπτική αρχή η 
οποία θα έχει παγκόσμια θεώρηση του 
κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ένας όμιλος 
και έμμεσα, τα επιμέρους μέλη. Ο 
αποκλεισμός οντοτήτων που αποτελούν 
μέρος της ενοποιημένης εποπτείας εντός 
του πεδίου της ΕΚΤ, από το πεδίο 
εφαρμογής του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης, θα καθιστούσε αδύνατο τον 
σχεδιασμό της εξυγίανσης τραπεζικών 
ομίλων και την υιοθέτηση μιας 
στρατηγικής εξυγίανσης του ομίλου και θα 
καθιστούσε πολύ λιγότερο 
αποτελεσματικές τις αποφάσεις 
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εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  115 
Wolf Klinz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ένας Ενιαίος Μηχανισμός 
Εξυγίανσης που αντικατοπτρίζει το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ…/..., του Συμβουλίου, θα πρέπει να 
καλύπτει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που 
είναι εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη. Ωστόσο, εντός του πλαισίου 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η άμεση εξυγίανση 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος σε ένα 
συμμετέχον κράτος μέλος για την 
αποφυγή ασυμμετριών στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς σε ό, τι αφορά τη 
μεταχείριση προβληματικών ιδρυμάτων 
και πιστωτών κατά τη διάρκεια 
διαδικασίας εξυγίανσης. Στο βαθμό που οι 
μητρικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες 
επενδύσεων και τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα εντάσσονται στην ενοποιημένη 
εποπτεία που ασκεί η ΕΚΤ, θα πρέπει να 
περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Παρά το 
γεγονός ότι η εποπτεία της ΕΚΤ δεν θα 
εξατομικεύεται για κάθε εν λόγω ίδρυμα, η 
ΕΚΤ θα είναι η μόνη εποπτική αρχή η 
οποία θα έχει παγκόσμια θεώρηση του 
κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ένας όμιλος 
και έμμεσα, τα επιμέρους μέλη. Ο 
αποκλεισμός οντοτήτων που αποτελούν 
μέρος της ενοποιημένης εποπτείας εντός 
του πεδίου της ΕΚΤ, από το πεδίο 
εφαρμογής του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης, θα καθιστούσε αδύνατο τον 
σχεδιασμό της εξυγίανσης τραπεζικών 
ομίλων και την υιοθέτηση μιας 
στρατηγικής εξυγίανσης του ομίλου και θα 

(14) Στο βαθμό που οι μητρικές 
επιχειρήσεις, οι εταιρείες επενδύσεων και 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
εντάσσονται στην ενοποιημένη εποπτεία 
που ασκεί η ΕΚΤ, θα πρέπει να 
περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Παρά το 
γεγονός ότι η εποπτεία της ΕΚΤ δεν θα 
εξατομικεύεται για κάθε εν λόγω ίδρυμα, η 
ΕΚΤ θα είναι η μόνη εποπτική αρχή η 
οποία θα έχει παγκόσμια θεώρηση του 
κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ένας όμιλος 
και έμμεσα, τα επιμέρους μέλη. Ο 
αποκλεισμός οντοτήτων που αποτελούν 
μέρος της ενοποιημένης εποπτείας εντός 
του πεδίου της ΕΚΤ, από το πεδίο 
εφαρμογής του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης, θα καθιστούσε αδύνατο τον 
σχεδιασμό της εξυγίανσης τραπεζικών 
ομίλων και την υιοθέτηση μιας 
στρατηγικής εξυγίανσης του ομίλου και θα 
καθιστούσε πολύ λιγότερο 
αποτελεσματικές τις αποφάσεις 
εξυγίανσης. 
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καθιστούσε πολύ λιγότερο 
αποτελεσματικές τις αποφάσεις 
εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  116 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 15 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Εντός του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης, οι αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται στο καταλληλότερο επίπεδο. 

(15) Εντός του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης, οι αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται στο καταλληλότερο επίπεδο. 
Ομοίως, θα πρέπει να θεσπιστεί το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης του Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης (εφεξής 
«Συμβούλιο») για να ενεργεί ως ενιαία 
αρχή εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  117 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 15 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Εντός του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης, οι αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται στο καταλληλότερο επίπεδο. 

(15) Εντός του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης, οι αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται στο καταλληλότερο επίπεδο. 
Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, και 
συγκεκριμένα η εκτελεστική σύνοδος του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να προετοιμάζει και να 
λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με 
τη διαδικασία εξυγίανσης στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό, ενώ θα σέβεται παράλληλα 
τον ρόλο της Επιτροπής, όπως αυτός 
ορίζεται στη ΣΛΕΕ, και πιο συγκεκριμένα 
στα άρθρα 114 και 107 αυτής. 

Or. en 



 

PE521.747v01-00 28/191 AM\1006888EL.doc 

EL 

Τροπολογία  118 
Burkhard Balz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η ΕΚΤ, ως επόπτης εντός του ΕΕΜ, 
είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να 
αξιολογήσει εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής 
πτώχευσης, και εάν δεν υπάρχει εύλογη 
προοπτική, οποιαδήποτε εναλλακτική 
δράση του ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά 
μέτρα να αποτρέψουν την πτώχευση εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το 
Συμβούλιο, μετά από κοινοποίηση της 
ΕΚΤ, θα πρέπει να υποβάλει σύσταση 
στην Επιτροπή. Με δεδομένη την ανάγκη 
εξισορρόπησης μεταξύ των διαφόρων 
συμφερόντων που διακυβεύονται, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει κατά 
πόσον ένα ίδρυμα θα τεθεί υπό εξυγίανση, 
ενώ θα πρέπει επίσης να αποφασίσει το 
σαφές και λεπτομερές πλαίσιο εξυγίανσης 
για τον καθορισμό των δράσεων 
εξυγίανσης τις οποίες πρέπει να αναλάβει 
το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για 
καθεστώς εξυγίανσης και να δώσει 
εντολές στις εθνικές αρχές εξυγίανσης 
σχετικά με τα εργαλεία και τις εξουσίες 
εξυγίανσης, οι οποίες θα εκτελούνται σε 
εθνικό επίπεδο. 

(16) Η ΕΚΤ, ως επόπτης εντός του ΕΕΜ, 
είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να 
αξιολογήσει εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής 
πτώχευσης, και εάν δεν υπάρχει εύλογη 
προοπτική, οποιαδήποτε εναλλακτική 
δράση του ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά 
μέτρα να αποτρέψουν την πτώχευση εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 16 παράγραφος 6, η Επιτροπή δεν κατέχει πρωτεύοντα 
ρόλο στη διαδικασία εξυγίανσης και δεν διαθέτει καμία εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με 
την εξυγίανση ενός πιστωτικού ιδρύματος. Επομένως, η Επιτροπή δεν αποφασίζει κατά πόσον 
ένα ίδρυμα θα τεθεί υπό εξυγίανση, επειδή πρόκειται για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της. 

Τροπολογία  119 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
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Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η ΕΚΤ, ως επόπτης εντός του ΕΕΜ, 
είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να 
αξιολογήσει εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής 
πτώχευσης, και εάν δεν υπάρχει εύλογη 
προοπτική, οποιαδήποτε εναλλακτική 
δράση του ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά 
μέτρα να αποτρέψουν την πτώχευση εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το 
Συμβούλιο, μετά από κοινοποίηση της 
ΕΚΤ, θα πρέπει να υποβάλει σύσταση 
στην Επιτροπή. Με δεδομένη την ανάγκη 
εξισορρόπησης μεταξύ των διαφόρων 
συμφερόντων που διακυβεύονται, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει κατά 
πόσον ένα ίδρυμα θα τεθεί υπό εξυγίανση, 
ενώ θα πρέπει επίσης να αποφασίσει το 
σαφές και λεπτομερές πλαίσιο εξυγίανσης 
για τον καθορισμό των δράσεων 
εξυγίανσης τις οποίες πρέπει να αναλάβει 
το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για 
καθεστώς εξυγίανσης και να δώσει εντολές 
στις εθνικές αρχές εξυγίανσης σχετικά με 
τα εργαλεία και τις εξουσίες εξυγίανσης, οι 
οποίες θα εκτελούνται σε εθνικό επίπεδο. 

(16) Η ΕΚΤ, ως επόπτης εντός του ΕΕΜ, 
είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να 
αξιολογήσει εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής 
πτώχευσης, και εάν δεν υπάρχει εύλογη 
προοπτική, οποιαδήποτε εναλλακτική 
δράση του ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά 
μέτρα να αποτρέψουν την πτώχευση εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η ΕΚΤ 
αποφασίζει κατά πόσον ένα ίδρυμα θα 
τεθεί υπό εξυγίανση ή όχι, βάσει σημείων 
ενεργοποίησης που ορίζονται στην οδηγία 
(για την ανάκαμψη και την εξυγίανση 
(BRRD)). Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αποφασίσει το σαφές και λεπτομερές 
πλαίσιο εξυγίανσης για τον καθορισμό των 
δράσεων εξυγίανσης τις οποίες πρέπει να 
αναλάβει η εθνική αρχή εξυγίανσης της 
χώρας καταγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για 
καθεστώς εξυγίανσης και να δώσει εντολές 
στις εθνικές αρχές εξυγίανσης της χώρας 
καταγωγής, και, όπου είναι σκόπιμο, και 
της χώρας υποδοχής, σχετικά με τα 
εργαλεία και τις εξουσίες εξυγίανσης, οι 
οποίες θα εκτελούνται σε εθνικό επίπεδο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τη θέση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής για την οδηγία 
για την ανάκαμψη και την εξυγίανση (BRRD), η αρμόδια αρχή (επομένως η ΕΚΤ στο πλαίσιο 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού) είναι αυτή που ενεργοποιεί την εξυγίανση. 

Τροπολογία  120 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η ΕΚΤ, ως επόπτης εντός του ΕΕΜ, 
είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να 
αξιολογήσει εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής 
πτώχευσης, και εάν δεν υπάρχει εύλογη 
προοπτική, οποιαδήποτε εναλλακτική 
δράση του ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά 
μέτρα να αποτρέψουν την πτώχευση εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το 
Συμβούλιο, μετά από κοινοποίηση της 
ΕΚΤ, θα πρέπει να υποβάλει σύσταση 
στην Επιτροπή. Με δεδομένη την ανάγκη 
εξισορρόπησης μεταξύ των διαφόρων 
συμφερόντων που διακυβεύονται, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει κατά 
πόσον ένα ίδρυμα θα τεθεί υπό εξυγίανση, 
ενώ θα πρέπει επίσης να αποφασίσει το 
σαφές και λεπτομερές πλαίσιο εξυγίανσης 
για τον καθορισμό των δράσεων 
εξυγίανσης τις οποίες πρέπει να αναλάβει 
το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για 
καθεστώς εξυγίανσης και να δώσει 
εντολές στις εθνικές αρχές εξυγίανσης 
σχετικά με τα εργαλεία και τις εξουσίες 
εξυγίανσης, οι οποίες θα εκτελούνται σε 
εθνικό επίπεδο. 

(16) Η ΕΚΤ, ως επόπτης εντός του ΕΕΜ, 
είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να 
αξιολογήσει εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής 
πτώχευσης, και εάν δεν υπάρχει εύλογη 
προοπτική, οποιαδήποτε εναλλακτική 
δράση του ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά 
μέτρα να αποτρέψουν την πτώχευση εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ως εκ 
τούτου, η ΕΚΤ θα πρέπει να ενημερώνει 
το Συμβούλιο, όταν θεωρεί ότι ένα ίδρυμα 
πτωχεύει ή είναι πιθανό να πτωχεύσει. Το 
Συμβούλιο, μετά από κοινοποίηση της 
ΕΚΤ, θα πρέπει να διαμορφώνει 
καθεστώς εξυγίανσης βάσει των σχεδίων 
εξυγίανσης, των διατάξεων της οδηγίας 
για την ανάκαμψη και την εξυγίανση [ ] 
και των αποφάσεων της Επιτροπής για 
τις κρατικές ενισχύσεις, και να δώσει 
εντολές στις εθνικές αρχές εξυγίανσης 
σχετικά με τα εργαλεία και τις εξουσίες 
εξυγίανσης, οι οποίες θα εκτελούνται σε 
εθνικό επίπεδο. 

Or. en 

Τροπολογία  121 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η ΕΚΤ, ως επόπτης εντός του ΕΕΜ, 
είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να 
αξιολογήσει εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής 
πτώχευσης, και εάν δεν υπάρχει εύλογη 
προοπτική, οποιαδήποτε εναλλακτική 
δράση του ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά 

(16) Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ως 
επόπτης εντός του ΕΕΜ, είναι το πλέον 
κατάλληλο όργανο για να αξιολογήσει εάν 
ένα πιστωτικό ίδρυμα βρίσκεται σε σημείο 
πτώχευσης ή πιθανής πτώχευσης, και εάν 
δεν υπάρχει εύλογη προοπτική, 
οποιαδήποτε εναλλακτική δράση του 



 

AM\1006888EL.doc 31/191 PE521.747v01-00 

 EL 

μέτρα να αποτρέψουν την πτώχευση εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το 
Συμβούλιο, μετά από κοινοποίηση της 
ΕΚΤ, θα πρέπει να υποβάλει σύσταση 
στην Επιτροπή. Με δεδομένη την ανάγκη 
εξισορρόπησης μεταξύ των διαφόρων 
συμφερόντων που διακυβεύονται, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει κατά 
πόσον ένα ίδρυμα θα τεθεί υπό εξυγίανση, 
ενώ θα πρέπει επίσης να αποφασίσει το 
σαφές και λεπτομερές πλαίσιο εξυγίανσης 
για τον καθορισμό των δράσεων 
εξυγίανσης τις οποίες πρέπει να αναλάβει 
το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για 
καθεστώς εξυγίανσης και να δώσει εντολές 
στις εθνικές αρχές εξυγίανσης σχετικά με 
τα εργαλεία και τις εξουσίες εξυγίανσης, οι 
οποίες θα εκτελούνται σε εθνικό επίπεδο. 

ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά μέτρα να 
αποτρέψουν την πτώχευση εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος. Το Συμβούλιο, 
μετά από κοινοποίηση της ΕΚΤ, θα πρέπει 
να υποβάλει σχέδιο απόφασης στην 
Επιτροπή για το κατά πόσον ένα ίδρυμα 
θα τεθεί υπό εξυγίανση. Το εν λόγω 
σχέδιο απόφασης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει σύσταση για το πλαίσιο των 
εργαλείων εξυγίανσης και, όπου είναι 
σκόπιμο, για το πλαίσιο χρήσης του 
Ταμείου. Με δεδομένη την ανάγκη 
εξισορρόπησης μεταξύ των διαφόρων 
συμφερόντων που διακυβεύονται, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει να 
εγκρίνει το σχέδιο απόφασης. Στο πλαίσιο 
αυτό, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αποφασίσει για καθεστώς εξυγίανσης και 
να δώσει εντολές στις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης σχετικά με τα εργαλεία και τις 
εξουσίες εξυγίανσης, οι οποίες θα 
εκτελούνται σε εθνικό επίπεδο. Η 
Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το 
Συμβούλιο να αναθεωρήσει το σχέδιο 
απόφασής του. 

Or. en 

Τροπολογία  122 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η ΕΚΤ, ως επόπτης εντός του ΕΕΜ, 
είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να 
αξιολογήσει εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής 
πτώχευσης, και εάν δεν υπάρχει εύλογη 
προοπτική, οποιαδήποτε εναλλακτική 
δράση του ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά 
μέτρα να αποτρέψουν την πτώχευση εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το 
Συμβούλιο, μετά από κοινοποίηση της 
ΕΚΤ, θα πρέπει να υποβάλει σύσταση στην 
Επιτροπή. Με δεδομένη την ανάγκη 

(16) Η ΕΚΤ, ως επόπτης εντός του ΕΕΜ, 
είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να 
αξιολογήσει εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής 
πτώχευσης, και εάν δεν υπάρχει εύλογη 
προοπτική, οποιαδήποτε εναλλακτική 
δράση του ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά 
μέτρα να αποτρέψουν την πτώχευση εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το 
Συμβούλιο, στην εκτελεστική του σύνοδο, 
μετά από κοινοποίηση της ΕΚΤ, θα πρέπει 
να υποβάλει σύσταση στην Επιτροπή. Με 
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εξισορρόπησης μεταξύ των διαφόρων 
συμφερόντων που διακυβεύονται, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει κατά 
πόσον ένα ίδρυμα θα τεθεί υπό εξυγίανση, 
ενώ θα πρέπει επίσης να αποφασίσει το 
σαφές και λεπτομερές πλαίσιο εξυγίανσης 
για τον καθορισμό των δράσεων 
εξυγίανσης τις οποίες πρέπει να αναλάβει 
το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για 
καθεστώς εξυγίανσης και να δώσει εντολές 
στις εθνικές αρχές εξυγίανσης σχετικά με 
τα εργαλεία και τις εξουσίες εξυγίανσης, οι 
οποίες θα εκτελούνται σε εθνικό επίπεδο. 

δεδομένη την ανάγκη εξισορρόπησης 
μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων που 
διακυβεύονται, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αποφασίσει κατά πόσον ένα ίδρυμα θα 
τεθεί υπό εξυγίανση, ενώ θα πρέπει επίσης 
να αποφασίσει το σαφές και λεπτομερές 
πλαίσιο εξυγίανσης για τον καθορισμό των 
δράσεων εξυγίανσης τις οποίες πρέπει να 
αναλάβει το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, 
το Συμβούλιο, στην εκτελεστική του 
σύνοδο, θα πρέπει να αποφασίσει για 
καθεστώς εξυγίανσης και να δώσει εντολές 
στις εθνικές αρχές εξυγίανσης σχετικά με 
τα εργαλεία και τις εξουσίες εξυγίανσης, οι 
οποίες θα εκτελούνται σε εθνικό επίπεδο. 

Or. en 

Τροπολογία  123 
Burkhard Balz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα 
πρέπει να κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στη 
διαδικασία εξυγίανσης, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό, και δεν θα 
πρέπει να διαθέτει καμία εξουσία λήψης 
αποφάσεων σε σχέση με την εξυγίανση 
πιστωτικού ιδρύματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 2. 

Or. en 

Τροπολογία  124 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να λαμβάνει αποφάσεις, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τον σχεδιασμό της 

(17) Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να λαμβάνει αποφάσεις, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τον σχεδιασμό της 
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εξυγίανσης, την εκτίμηση της δυνατότητας 
εξυγίανσης, την άρση των εμποδίων στη 
δυνατότητα εξυγίανσης και την 
προετοιμασία των δράσεων εξυγίανσης. Οι 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να 
συνδράμουν το Συμβούλιο κατά το 
σχεδιασμό της εξυγίανσης και την 
προετοιμασία των αποφάσεων εξυγίανσης. 
Επιπλέον, καθώς η άσκηση εξουσιών 
εξυγίανσης συνεπάγεται την εφαρμογή του 
εθνικού δικαίου, οι εθνικές αρχές 
εξυγίανσης πρέπει να φέρουν την ευθύνη 
εφαρμογής των αποφάσεων εξυγίανσης. 

εξυγίανσης, την εκτίμηση της δυνατότητας 
εξυγίανσης, την προδιαγραφή για τον 
επιμερισμό των βαρών στο δίκτυο 
ταμείων εξυγίανσης, την άρση των 
εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης και 
την προετοιμασία των δράσεων 
εξυγίανσης. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
θα πρέπει να συνδράμουν το Συμβούλιο 
κατά το σχεδιασμό της εξυγίανσης και την 
προετοιμασία των αποφάσεων εξυγίανσης. 
Επιπλέον, καθώς η άσκηση εξουσιών 
εξυγίανσης συνεπάγεται την εφαρμογή του 
εθνικού δικαίου, οι εθνικές αρχές 
εξυγίανσης πρέπει να φέρουν την ευθύνη 
εφαρμογής των αποφάσεων εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  125 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Έχει αποφασιστική σημασία για την 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
η εφαρμογή των ιδίων κανόνων σε όλα τα 
μέτρα εξυγίανσης, ανεξάρτητα από το αν 
αυτοί θεσπίζονται από εθνικές αρχές 
εξυγίανσης βάσει της οδηγίας [ ] ή εντός 
του πλαισίου του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τα 
εν λόγω μέτρα βάσει του άρθρου 107 της 
ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τα εν 
λόγω μέτρα βάσει του άρθρου 107 της 
ΣΛΕΕ. Στις περιπτώσεις που η χρήση 
των ρυθμίσεων χρηματοδότησης της 
εξυγίανσης δεν συνεπάγεται κρατική 
ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 107 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα 
πρέπει, προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς, να αξιολογεί τα 
μέτρα αυτά κατ’ αναλογία προς το άρθρο 
107 της ΣΛΕΕ. Εάν μια κοινοποίηση 
δυνάμει του άρθρου 108 της Συνθήκης 

(18) Έχει αποφασιστική σημασία για την 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
η εφαρμογή των ιδίων κανόνων σε όλα τα 
μέτρα εξυγίανσης, ανεξάρτητα από το αν 
αυτοί θεσπίζονται από εθνικές αρχές 
εξυγίανσης βάσει της οδηγίας [ ] ή εντός 
του πλαισίου του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τα 
εν λόγω μέτρα βάσει του άρθρου 107 της 
ΣΛΕΕ και, για να διασφαλιστεί η 
ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς 
μεταξύ των συμμετεχόντων και των μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών, η 
Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της 
προτεινόμενης χρήσης του Ταμείου, θα 
πρέπει να εφαρμόσει τους σχετικούς 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ κατ’ 
αναλογία.  
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δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι η 
προτεινόμενη από το συμβούλιο χρήση 
του Ταμείου δεν συνεπάγεται κρατική 
ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο 107 της 
ΣΛΕΕ, για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα 
της εσωτερικής αγοράς μεταξύ των 
συμμετεχόντων και των μη συμμετεχόντων 
κρατών μελών, η Επιτροπή, κατά την 
αξιολόγηση της προτεινόμενης χρήσης του 
Ταμείου, θα πρέπει να εφαρμόσει τους 
σχετικούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 107 της 
ΣΛΕΕ κατ’ αναλογία. Το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αποφασίσει για το καθεστώς 
εξυγίανσης μόνο αφού η Επιτροπή 
εξασφαλίσει, κατ’ αναλογία με τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ότι η 
χρήση του Ταμείου ακολουθεί τους ίδιους 
κανόνες όπως και οι παρεμβάσεις 
δυνάμει των εθνικών ρυθμίσεων 
χρηματοδότησης. 

Or. en 

Τροπολογία  126 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Η Επιτροπή θα αξιολογεί τα εν λόγω 
μέτρα βάσει του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. 
Στις περιπτώσεις που η χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης της 
εξυγίανσης δεν συνεπάγεται κρατική 
ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 107 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα 
πρέπει, προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς, να αξιολογεί τα μέτρα 
αυτά κατ’ αναλογία προς το άρθρο 107 της 
ΣΛΕΕ. Εάν μια κοινοποίηση δυνάμει του 
άρθρου 108 της Συνθήκης δεν είναι 
αναγκαία δεδομένου ότι η προτεινόμενη 
από το συμβούλιο χρήση του Ταμείου δεν 
συνεπάγεται κρατική ενίσχυση, σύμφωνα 

(18) Η Επιτροπή θα αξιολογεί τα εν λόγω 
μέτρα βάσει του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. 
Στις περιπτώσεις που η χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης της 
εξυγίανσης δεν συνεπάγεται κρατική 
ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 107 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα 
πρέπει, προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς, να αξιολογεί τα μέτρα 
αυτά κατ’ αναλογία προς το άρθρο 107 της 
ΣΛΕΕ. Εάν μια κοινοποίηση δυνάμει του 
άρθρου 108 της Συνθήκης δεν είναι 
αναγκαία δεδομένου ότι η προτεινόμενη 
από το συμβούλιο χρήση του Ταμείου δεν 
συνεπάγεται κρατική ενίσχυση, σύμφωνα 
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με το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ, για να 
διασφαλιστεί η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς μεταξύ των 
συμμετεχόντων και των μη συμμετεχόντων 
κρατών μελών, η Επιτροπή, κατά την 
αξιολόγηση της προτεινόμενης χρήσης του 
Ταμείου, θα πρέπει να εφαρμόσει τους 
σχετικούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 107 της 
ΣΛΕΕ κατ’ αναλογία. Το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αποφασίσει για το καθεστώς 
εξυγίανσης μόνο αφού η Επιτροπή 
εξασφαλίσει, κατ’ αναλογία με τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ότι η 
χρήση του Ταμείου ακολουθεί τους ίδιους 
κανόνες όπως και οι παρεμβάσεις δυνάμει 
των εθνικών ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

με το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ, όπως 
προβλέπεται στην εκτελεστική του 
σύνοδο, για να διασφαλιστεί η 
ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς 
μεταξύ των συμμετεχόντων και των μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών, η 
Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της 
προτεινόμενης χρήσης του Ταμείου, θα 
πρέπει να εφαρμόσει τους σχετικούς 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ κατ’ 
αναλογία. Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αποφασίσει για το καθεστώς εξυγίανσης 
μόνο αφού η Επιτροπή εξασφαλίσει, κατ’ 
αναλογία με τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις, ότι η χρήση του Ταμείου 
ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως και οι 
παρεμβάσεις δυνάμει των εθνικών 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

Or. en 

Τροπολογία  127 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 19 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
λήψης απόφασης για εξυγίανση, το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι ειδικός 
οργανισμός της Ένωσης με ειδική δομή, 
που να αντιστοιχεί στα ειδικά καθήκοντα 
του και να αποκλίνει από το πρότυπο όλων 
των άλλων οργανισμών της Ένωσης. Η 
σύνθεση του πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 
σχετικά συμφέροντα που διακυβεύονται 
στις διαδικασίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων ή της 
ολομέλειας. Στις εκτελεστικές συνόδους 
απαρτίζεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή και από εκπροσώπους της 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
λήψης απόφασης για εξυγίανση, το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι ειδικός 
οργανισμός της Ένωσης με ειδική δομή, 
που να αντιστοιχεί στα ειδικά καθήκοντά 
του και να αποκλίνει από το πρότυπο όλων 
των άλλων οργανισμών της Ένωσης. Η 
σύνθεσή του πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 
σχετικά συμφέροντα που διακυβεύονται 
στις διαδικασίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων ή της 
ολομέλειας. Στις εκτελεστικές συνόδους 
απαρτίζεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή και από εκπροσώπους της 
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Επιτροπής και της ΕΚΤ. Λαμβανομένων 
υπόψη των αποστολών του Συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διορίζονται από το Συμβούλιο 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων για την εξυγίανση 
τράπεζας ή ομίλου οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συμμετέχον κράτος 
μέλος, η εκτελεστική σύνοδος του 
Συμβουλίου πρέπει επίσης να συγκαλεί και 
να εμπλέκει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το μέλος που ορίζεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και που 
εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης. 
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που 
διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου. 
Ωστόσο, οι αρχές της χώρας καταγωγής 
και της χώρας υποδοχής θα πρέπει να 
επηρεάζουν με ισόρροπο τρόπο την 
απόφαση και, ως εκ τούτου, οι αρχές της 
χώρας υποδοχής θα πρέπει να διαθέτουν 
από κοινού μία μόνο ψήφο. Στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορούν 
επίσης να κληθούν να παρίστανται 
παρατηρητές, μεταξύ άλλων και ένας 
εκπρόσωπος του ΕΜΣ και της 
Ευρωομάδας. 

Επιτροπής και της ΕΚΤ. Λαμβανομένων 
υπόψη των αποστολών του Συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διορίζονται από το Συμβούλιο 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων για την εξυγίανση 
τράπεζας ή ομίλου οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συμμετέχον κράτος 
μέλος, η εκτελεστική σύνοδος του 
Συμβουλίου πρέπει επίσης να συγκαλεί και 
να εμπλέκει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το μέλος που ορίζεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και που 
εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης. 
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που 
διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ισορροπημένη επιρροή στην απόφαση 
που έχει αρνητικές δημοσιονομικές 
συνέπειες για τα κράτη μέλη στα οποία 
δραστηριοποιείται ο διασυνοριακός 
όμιλος, κάθε κράτος μέλος που 
εκπροσωπεί τη σχετική εθνική αρχή 
εξυγίανσης θα πρέπει να διαθέτει μία 
ψήφο. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου 
μπορούν επίσης να κληθούν να 
παρίστανται παρατηρητές, μεταξύ άλλων 
και ένας εκπρόσωπος του ΕΜΣ και της 
Ευρωομάδας. 

Or. en 

Τροπολογία  128 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 19 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
λήψης απόφασης για εξυγίανση, το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι ειδικός 
οργανισμός της Ένωσης με ειδική δομή, 
που να αντιστοιχεί στα ειδικά καθήκοντα 
του και να αποκλίνει από το πρότυπο όλων 
των άλλων οργανισμών της Ένωσης. Η 
σύνθεση του πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 
σχετικά συμφέροντα που διακυβεύονται 
στις διαδικασίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων ή της 
ολομέλειας. Στις εκτελεστικές συνόδους 
απαρτίζεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής και της ΕΚΤ. Λαμβανομένων 
υπόψη των αποστολών του Συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διορίζονται από το Συμβούλιο 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων για την εξυγίανση 
τράπεζας ή ομίλου οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συμμετέχον κράτος 
μέλος, η εκτελεστική σύνοδος του 
Συμβουλίου πρέπει επίσης να συγκαλεί και 
να εμπλέκει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το μέλος που ορίζεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και που 
εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης. 
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που 
διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου. 
Ωστόσο, οι αρχές της χώρας καταγωγής 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
λήψης απόφασης για εξυγίανση, το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι ειδικός 
οργανισμός της Ένωσης με ειδική δομή, 
που να αντιστοιχεί στα ειδικά καθήκοντά 
του και να αποκλίνει από το πρότυπο όλων 
των άλλων οργανισμών της Ένωσης. Η 
σύνθεσή του πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 
σχετικά συμφέροντα που διακυβεύονται 
στις διαδικασίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων ή της 
ολομέλειας. Στις συνόδους ολομέλειας 
απαρτίζεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή, εκπρόσωπο της ΕΚΤ και από 
εκπροσώπους κάθε εθνικής αρχής 
εξυγίανσης όλων των συμμετεχόντων 
κρατών μελών. Στις εκτελεστικές 
συνόδους απαρτίζεται από τον 
εκτελεστικό διευθυντή, τον αναπληρωτή 
εκτελεστικό διευθυντή και εκπρόσωπο 
της ΕΚΤ. Λαμβανομένων υπόψη των 
αποστολών του Συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διορίζονται από το Συμβούλιο 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων για την εξυγίανση 
τράπεζας ή ομίλου οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συμμετέχον κράτος 
μέλος, η εκτελεστική σύνοδος του 
Συμβουλίου πρέπει επίσης να συγκαλεί και 
να εμπλέκει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το μέλος που ορίζεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και που 
εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης. 
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που 
διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες 
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και της χώρας υποδοχής θα πρέπει να 
επηρεάζουν με ισόρροπο τρόπο την 
απόφαση και, ως εκ τούτου, οι αρχές της 
χώρας υποδοχής θα πρέπει να διαθέτουν 
από κοινού μία μόνο ψήφο. Στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορούν 
επίσης να κληθούν να παρίστανται 
παρατηρητές, μεταξύ άλλων και ένας 
εκπρόσωπος του ΕΜΣ και της 
Ευρωομάδας. 

εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου. 
Ωστόσο, οι αρχές της χώρας καταγωγής 
και της χώρας υποδοχής θα πρέπει να 
επηρεάζουν με ισόρροπο τρόπο την 
απόφαση και, ως εκ τούτου, οι αρχές της 
χώρας υποδοχής θα πρέπει να διαθέτουν 
από κοινού δύο ψήφους. Η αρχή της 
χώρας καταγωγής θα πρέπει επίσης να 
διαθέτει δύο ψήφους. Στις συνεδριάσεις 
του συμβουλίου μπορούν επίσης να 
κληθούν να παρίστανται παρατηρητές, 
μεταξύ άλλων και ένας εκπρόσωπος του 
ΕΜΣ και της Ευρωομάδας. 

Or. en 

Τροπολογία  129 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 19 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
λήψης απόφασης για εξυγίανση, το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι ειδικός 
οργανισμός της Ένωσης με ειδική δομή, 
που να αντιστοιχεί στα ειδικά καθήκοντα 
του και να αποκλίνει από το πρότυπο 
όλων των άλλων οργανισμών της 
Ένωσης. Η σύνθεση του πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη όλα τα σχετικά συμφέροντα που 
διακυβεύονται στις διαδικασίες 
εξυγίανσης. Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
λειτουργεί στο πλαίσιο των εκτελεστικών 
συνόδων ή της ολομέλειας. Στις 
εκτελεστικές συνόδους απαρτίζεται από 
τον εκτελεστικό διευθυντή, τον 
αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή και 
από εκπροσώπους της Επιτροπής και της 
ΕΚΤ. Λαμβανομένων υπόψη των 
αποστολών του Συμβουλίου, ο 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
λήψης απόφασης για εξυγίανση, το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι ειδικός 
οργανισμός της Ένωσης με ειδική δομή, 
που να αντιστοιχεί στα ειδικά καθήκοντά 
του. Η σύνθεσή του πρέπει να εξασφαλίζει 
ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 
σχετικά συμφέροντα που διακυβεύονται 
στις διαδικασίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων ή της 
ολομέλειας. Στις εκτελεστικές συνόδους 
απαρτίζεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής και της ΕΚΤ. Λαμβανομένων 
υπόψη των αποστολών του Συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διορίζονται από το Συμβούλιο 
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εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διορίζονται από το Συμβούλιο 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων για την εξυγίανση 
τράπεζας ή ομίλου οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συμμετέχον κράτος 
μέλος, η εκτελεστική σύνοδος του 
Συμβουλίου πρέπει επίσης να συγκαλεί και 
να εμπλέκει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το μέλος που ορίζεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και που 
εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης. 
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που 
διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου. 
Ωστόσο, οι αρχές της χώρας καταγωγής 
και της χώρας υποδοχής θα πρέπει να 
επηρεάζουν με ισόρροπο τρόπο την 
απόφαση και, ως εκ τούτου, οι αρχές της 
χώρας υποδοχής θα πρέπει να διαθέτουν 
από κοινού μία μόνο ψήφο. Στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορούν 
επίσης να κληθούν να παρίστανται 
παρατηρητές, μεταξύ άλλων και ένας 
εκπρόσωπος του ΕΜΣ και της 
Ευρωομάδας. 

κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων για την εξυγίανση 
τράπεζας ή ομίλου οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συμμετέχον κράτος 
μέλος, η εκτελεστική σύνοδος του 
Συμβουλίου πρέπει επίσης να συγκαλεί και 
να εμπλέκει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το μέλος που ορίζεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και που 
εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης. 
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που 
διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου. 
Ωστόσο, οι αρχές της χώρας καταγωγής 
και της χώρας υποδοχής θα πρέπει να 
επηρεάζουν με ισόρροπο τρόπο την 
απόφαση η οποία λαμβάνει υπόψη το 
εκάστοτε μέγεθος των επιχειρήσεων στο 
κράτος μέλος. Στις συνεδριάσεις του 
συμβουλίου μπορούν επίσης να κληθούν 
να παρίστανται παρατηρητές, μεταξύ 
άλλων και ένας εκπρόσωπος του ΕΜΣ και 
της Ευρωομάδας. 

Or. en 

Τροπολογία  130 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 19 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η (19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 



 

PE521.747v01-00 40/191 AM\1006888EL.doc 

EL 

ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
λήψης απόφασης για εξυγίανση, το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι ειδικός 
οργανισμός της Ένωσης με ειδική δομή, 
που να αντιστοιχεί στα ειδικά καθήκοντα 
του και να αποκλίνει από το πρότυπο όλων 
των άλλων οργανισμών της Ένωσης. Η 
σύνθεση του πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 
σχετικά συμφέροντα που διακυβεύονται 
στις διαδικασίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων ή της 
ολομέλειας. Στις εκτελεστικές συνόδους 
απαρτίζεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής και της ΕΚΤ. Λαμβανομένων 
υπόψη των αποστολών του Συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διορίζονται από το Συμβούλιο 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων για την εξυγίανση 
τράπεζας ή ομίλου οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συμμετέχον κράτος 
μέλος, η εκτελεστική σύνοδος του 
Συμβουλίου πρέπει επίσης να συγκαλεί και 
να εμπλέκει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το μέλος που ορίζεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και που 
εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης. 
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που 
διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου. 
Ωστόσο, οι αρχές της χώρας καταγωγής 
και της χώρας υποδοχής θα πρέπει να 
επηρεάζουν με ισόρροπο τρόπο την 
απόφαση και, ως εκ τούτου, οι αρχές της 
χώρας υποδοχής θα πρέπει να διαθέτουν 

ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
λήψης απόφασης για εξυγίανση, το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι ειδικός 
οργανισμός της Ένωσης με ειδική δομή, 
που να αντιστοιχεί στα ειδικά καθήκοντά 
του και να αποκλίνει από το πρότυπο όλων 
των άλλων οργανισμών της Ένωσης. Η 
σύνθεσή του πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 
σχετικά συμφέροντα που διακυβεύονται 
στις διαδικασίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων ή της 
ολομέλειας. Στις εκτελεστικές συνόδους 
απαρτίζεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής και της ΕΚΤ. Λαμβανομένων 
υπόψη των αποστολών του Συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διορίζονται από το Συμβούλιο 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων για την εξυγίανση 
τράπεζας ή ομίλου οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συμμετέχον κράτος 
μέλος, η εκτελεστική σύνοδος του 
Συμβουλίου πρέπει επίσης να συγκαλεί και 
να εμπλέκει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το μέλος που ορίζεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και που 
εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης. 
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που 
διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου. 
Ωστόσο, οι αρχές της χώρας καταγωγής 
και της χώρας υποδοχής θα πρέπει να 
επηρεάζουν με ισόρροπο τρόπο την 
απόφαση και, ως εκ τούτου, οι αρχές της 
χώρας υποδοχής θα πρέπει να διαθέτουν 
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από κοινού μία μόνο ψήφο. Στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορούν 
επίσης να κληθούν να παρίστανται 
παρατηρητές, μεταξύ άλλων και ένας 
εκπρόσωπος του ΕΜΣ και της 
Ευρωομάδας. 

από κοινού μία μόνο ψήφο. Κατά τις εν 
λόγω διαβουλεύσεις, όταν προτείνονται 
δράσεις εξυγίανσης, θα πρέπει να 
αποδίδεται η δέουσα προσοχή στον όγκο 
των επηρεαζόμενων υποχρεώσεων και 
στο μέγεθος των εμπλεκόμενων 
ιδρυμάτων στα διάφορα κράτη μέλη. Στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορούν 
επίσης να κληθούν να παρίστανται 
παρατηρητές, μεταξύ άλλων και ένας 
εκπρόσωπος του ΕΜΣ και της 
Ευρωομάδας. 

Or. en 

Τροπολογία  131 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 19 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
λήψης απόφασης για εξυγίανση, το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι ειδικός 
οργανισμός της Ένωσης με ειδική δομή, 
που να αντιστοιχεί στα ειδικά καθήκοντα 
του και να αποκλίνει από το πρότυπο όλων 
των άλλων οργανισμών της Ένωσης. Η 
σύνθεση του πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 
σχετικά συμφέροντα που διακυβεύονται 
στις διαδικασίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων ή της 
ολομέλειας. Στις εκτελεστικές συνόδους 
απαρτίζεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής και της ΕΚΤ. Λαμβανομένων 
υπόψη των αποστολών του Συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διορίζονται από το Συμβούλιο 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
λήψης απόφασης για εξυγίανση, το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι ειδικός 
οργανισμός της Ένωσης με ειδική δομή, 
που να αντιστοιχεί στα ειδικά καθήκοντά 
του και να αποκλίνει από το πρότυπο όλων 
των άλλων οργανισμών της Ένωσης. Η 
σύνθεσή του πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 
σχετικά συμφέροντα που διακυβεύονται 
στις διαδικασίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων ή της 
ολομέλειας. Η σύνοδος ολομέλειας θα 
πρέπει να πραγματοποιείται σε τριμηνιαία 
βάση. Στις εκτελεστικές συνόδους 
απαρτίζεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής και της ΕΚΤ. Λαμβανομένων 
υπόψη των αποστολών του Συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διορίζονται από το Συμβούλιο 
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Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων για την εξυγίανση 
τράπεζας ή ομίλου οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συμμετέχον κράτος 
μέλος, η εκτελεστική σύνοδος του 
Συμβουλίου πρέπει επίσης να συγκαλεί και 
να εμπλέκει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το μέλος που ορίζεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και που 
εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης. 
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που 
διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου. 
Ωστόσο, οι αρχές της χώρας καταγωγής 
και της χώρας υποδοχής θα πρέπει να 
επηρεάζουν με ισόρροπο τρόπο την 
απόφαση και, ως εκ τούτου, οι αρχές της 
χώρας υποδοχής θα πρέπει να διαθέτουν 
από κοινού μία μόνο ψήφο. Στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορούν 
επίσης να κληθούν να παρίστανται 
παρατηρητές, μεταξύ άλλων και ένας 
εκπρόσωπος του ΕΜΣ και της 
Ευρωομάδας. 

κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων για την εξυγίανση 
τράπεζας ή ομίλου οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συμμετέχον κράτος 
μέλος, η εκτελεστική σύνοδος του 
Συμβουλίου πρέπει επίσης να συγκαλεί και 
να εμπλέκει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το μέλος που ορίζεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και που 
εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης. 
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που 
διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου. 
Ωστόσο, οι αρχές της χώρας καταγωγής 
και της χώρας υποδοχής θα πρέπει να 
επηρεάζουν με ισόρροπο τρόπο την 
απόφαση και, ως εκ τούτου, οι αρχές της 
χώρας υποδοχής θα πρέπει να διαθέτουν 
από κοινού μία μόνο ψήφο. Εν 
προκειμένω, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
θεσπίσει διοικητικό συμβούλιο 
αξιολόγησης με σκοπό τη διενέργεια 
εσωτερικής διοικητικής αξιολόγησης για 
τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις 
εκτελεστικές συνόδους του και αφορούν 
καθεστώτα ή/και μέτρα εξυγίανσης, 
κατόπιν αιτήματος αξιολόγησης που 
υποβάλλεται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης. Στις συνεδριάσεις του 
συμβουλίου μπορούν επίσης να κληθούν 
να παρίστανται παρατηρητές, μεταξύ 
άλλων και ένας εκπρόσωπος του ΕΜΣ και 
της Ευρωομάδας και να τελούν υπό τις 
ίδιες απαιτήσεις επαγγελματικού 
απόρρητου όπως και τα μέλη του 
συμβουλίου, το προσωπικό του 
συμβουλίου και το προσωπικό που 
υπηρετεί με ανταλλαγή ή απόσπαση από 
τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και εκτελεί 
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καθήκοντα εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  132 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα 
πρέπει να δημιουργήσει κλιμάκια 
εσωτερικής εξυγίανσης που απαρτίζονται 
από το δικό του προσωπικό και 
προσωπικό από τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών 
μελών, οι οποίες θα πρέπει να ενεργούν 
ως σώματα εξυγίανσης, και επικεφαλής 
των οποίων θα πρέπει να είναι 
συντονιστές διορισμένοι από το ανώτερο 
προσωπικό του Συμβουλίου Εξυγίανσης. 
Οι συντονιστές θα πρέπει να συμμετέχουν 
στις εκτελεστικές συνόδους τού 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, αλλά δεν θα 
τους αποδίδεται κανένα δικαίωμα ψήφου 
όταν διακυβεύονται διαβουλεύσεις και 
αποφάσεις. Σε περίπτωση ανεπίλυτης 
διένεξης σε επίπεδο κλιμακίου 
εξυγίανσης, ο συντονιστής ή/και 
οποιεσδήποτε εθνικές αρχές εξυγίανσης 
θα μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης, το οποίο θα 
εξετάσει και θα επιλύσει τη διένεξη στις 
εκτελεστικές του συνόδους. Οι εθνικές 
αρχές εξυγίανσης θα μπορούν να 
υποβάλλουν ένσταση σχετικά με την 
απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης στις εκτελεστικές συνόδους 
του στο διοικητικό συμβούλιο 
αξιολόγησης. 

Or. en 

Τροπολογία  133 
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner 
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Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Η Επιτροπή, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, οι αρχές εξυγίανσης και οι 
αρμόδιες αρχές κρατών μελών που δεν 
συνιστούν συμμετέχοντα κράτη μέλη 
συνάπτουν μνημόνιο συμφωνίας στο 
οποίο περιγράφονται οι γενικοί όροι τής 
μεταξύ τους συνεργασίας κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει 
της [οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση (BRRD)]. Το μνημόνιο 
συμφωνίας θα μπορεί να διευκρινίζει, 
μεταξύ άλλων, τη διαβούλευση που 
αφορά αποφάσεις της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης που ισχύουν για 
θυγατρικές ή υποκαταστήματα που 
εδρεύουν σε μη συμμετέχον κράτος μέλος, 
των οποίων η μητρική εταιρεία εδρεύει 
σε συμμετέχον κράτος μέλος. Το 
μνημόνιο θα πρέπει να επανεξετάζεται 
τακτικά. 

Or. en 

Τροπολογία  134 
Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 20 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Λαμβάνοντας υπόψη τις αποστολές 
του Συμβουλίου και τους στόχους της 
εξυγίανσης στους οποίους περιλαμβάνεται 
η προστασία των δημοσίων πόρων, η 
λειτουργία του Συμβουλίου θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται από εισφορές τις οποίες 
καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

(20) Λαμβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα 
της Επιτροπής και του Συμβουλίου 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού και 
τους στόχους της εξυγίανσης στους 
οποίους περιλαμβάνεται η προστασία των 
δημοσίων πόρων, η λειτουργία του 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
δαπανών της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου που σχετίζονται με την 
εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων 
τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
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και οποιωνδήποτε εξωσυμβατικών 
ευθυνών του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής που προκύπτουν σε σχέση με 
τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από εισφορές που έχουν 
καταβάλει τα ιδρύματα στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη. Σε καμία περίπτωση δεν 
θεμελιώνεται δημοσιονομική ευθύνη των 
κρατών μελών ή της Ένωσης για την 
κάλυψη των εν λόγω δαπανών και 
υποχρεώσεων. 

Or. en 

Τροπολογία  135 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 20 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Λαμβάνοντας υπόψη τις αποστολές 
του Συμβουλίου και τους στόχους της 
εξυγίανσης στους οποίους περιλαμβάνεται 
η προστασία των δημοσίων πόρων, η 
λειτουργία του Συμβουλίου θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται από εισφορές τις οποίες 
καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

(20) Λαμβάνοντας υπόψη τις αποστολές 
του Συμβουλίου και τους στόχους της 
εξυγίανσης στους οποίους περιλαμβάνεται 
η προστασία των δημοσίων πόρων, η 
λειτουργία του Συμβουλίου θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται από εισφορές τις οποίες 
καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τα εν λόγω 
ιδρύματα δεν θα πρέπει, σε καμία 
περίπτωση, να παρέχουν έκτακτες 
ετήσιες εισφορές για να καλύπτουν 
διοικητικά έξοδα, και δεν θα πρέπει να 
συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό των 
εθνικών τους αρχών εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  136 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Η οδηγία [για την ανάκαμψη και 
την εξυγίανση (BRRD)] θα πρέπει να 
διέπει τον σχεδιασμό για την ανάκαμψη 
και την εξυγίανση, την έγκαιρη 
παρέμβαση, τους όρους και τις αρχές 
εξυγίανσης καθώς και τη χρήση των 
εργαλείων εξυγίανσης από τον Ενιαίο 
Μηχανισμό Εξυγίανσης. Ως εκ τούτου, 
είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
καλύπτει μόνο τις πτυχές εκείνες που 
είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται 
ότι ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης 
εφαρμόζει την εν λόγω οδηγία και ότι η 
κατάλληλη επιπρόσθετη χρηματοδότηση 
που απαιτείται είναι στη διάθεσή του. 

Or. en 

Τροπολογία  137 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 21 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Το συμβούλιο και η Επιτροπή, κατά 
περίπτωση, θα πρέπει να αντικαθιστούν 
τις εθνικές αρχές εξυγίανσης που ορίζονται 
δυνάμει της οδηγίας [ ] όσον αφορά όλες 
τις πτυχές που συνδέονται με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για 
εξυγίανση. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
που έχουν ορισθεί δυνάμει της οδηγίας [ ] 
θα πρέπει να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
εφαρμογή των καθεστώτων εξυγίανσης, τα 
οποία εγκρίνει το Συμβούλιο. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο 
δημοκρατικός έλεγχος, αλλά και να 
διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το 
συμβούλιο θα πρέπει να λογοδοτεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις που 

(21) Το συμβούλιο θα πρέπει να συντονίζει 
τις εθνικές αρχές εξυγίανσης που ορίζονται 
δυνάμει της οδηγίας [ ] όσον αφορά όλες 
τις πτυχές που συνδέονται με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για 
εξυγίανση. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
που έχουν ορισθεί δυνάμει της οδηγίας [ ] 
θα πρέπει να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
εφαρμογή των καθεστώτων εξυγίανσης, τα 
οποία εγκρίνει το Συμβούλιο. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο 
δημοκρατικός έλεγχος, αλλά και να 
διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το 
συμβούλιο θα πρέπει να λογοδοτεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται με βάση την παρούσα 
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λαμβάνονται με βάση την παρούσα 
πρόταση. Για τους ίδιους λόγους 
διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν 
ορισμένα δικαιώματα πληροφόρησης 
σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου και να εγκαινιάσουν διάλογο 
μαζί του. 

πρόταση. Για τους ίδιους λόγους 
διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν 
ορισμένα δικαιώματα πληροφόρησης 
σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου και να εγκαινιάσουν διάλογο 
μαζί του. 

Or. en 

Τροπολογία  138 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 21 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Το συμβούλιο και η Επιτροπή, κατά 
περίπτωση, θα πρέπει να αντικαθιστούν 
τις εθνικές αρχές εξυγίανσης που ορίζονται 
δυνάμει της οδηγίας [ ] όσον αφορά όλες 
τις πτυχές που συνδέονται με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για 
εξυγίανση. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
που έχουν ορισθεί δυνάμει της οδηγίας [ ] 
θα πρέπει να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
εφαρμογή των καθεστώτων εξυγίανσης, τα 
οποία εγκρίνει το Συμβούλιο. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο 
δημοκρατικός έλεγχος, αλλά και να 
διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το 
συμβούλιο θα πρέπει να λογοδοτεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται με βάση την παρούσα 
πρόταση. Για τους ίδιους λόγους 
διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν 
ορισμένα δικαιώματα πληροφόρησης 
σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου και να εγκαινιάσουν διάλογο 
μαζί του. 

(21) Το συμβούλιο θα πρέπει να 
αντικαθιστά τις εθνικές αρχές εξυγίανσης 
που ορίζονται δυνάμει της οδηγίας [ ] όσον 
αφορά όλες τις πτυχές που συνδέονται με 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για 
εξυγίανση που δεν αφορούν τη χορήγηση 
εθνικών κονδυλίων. Οι εθνικές αρχές 
εξυγίανσης που έχουν ορισθεί δυνάμει της 
οδηγίας [ ] θα πρέπει να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
εφαρμογή των καθεστώτων εξυγίανσης, τα 
οποία εγκρίνει το Συμβούλιο. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο 
δημοκρατικός έλεγχος, αλλά και να 
διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το 
συμβούλιο θα πρέπει να λογοδοτεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται με βάση την παρούσα 
πρόταση. Για τους ίδιους λόγους 
διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν 
ορισμένα δικαιώματα πληροφόρησης 
σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου και να εγκαινιάσουν διάλογο 
μαζί του. 

Or. en 
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Τροπολογία  139 
Peter Simon 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 21 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Το συμβούλιο και η Επιτροπή, κατά 
περίπτωση, θα πρέπει να αντικαθιστούν τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης που ορίζονται 
δυνάμει της οδηγίας [ ] όσον αφορά όλες 
τις πτυχές που συνδέονται με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για 
εξυγίανση. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
που έχουν ορισθεί δυνάμει της οδηγίας [ ] 
θα πρέπει να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
εφαρμογή των καθεστώτων εξυγίανσης, τα 
οποία εγκρίνει το Συμβούλιο. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο 
δημοκρατικός έλεγχος, αλλά και να 
διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το 
συμβούλιο θα πρέπει να λογοδοτεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται με βάση την παρούσα 
πρόταση. Για τους ίδιους λόγους 
διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν 
ορισμένα δικαιώματα πληροφόρησης 
σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου και να εγκαινιάσουν διάλογο 
μαζί του. 

(21) Το συμβούλιο και η Επιτροπή, κατά 
περίπτωση, θα πρέπει να αντικαθιστούν τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης που ορίζονται 
δυνάμει της οδηγίας [ ] όσον αφορά όλες 
τις πτυχές που συνδέονται με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για 
εξυγίανση των οντοτήτων που εμπίπτουν 
στον κανονισμό. Οι εθνικές αρχές 
εξυγίανσης που έχουν ορισθεί δυνάμει της 
οδηγίας [ ] θα πρέπει να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
εφαρμογή των καθεστώτων εξυγίανσης, τα 
οποία εγκρίνει το Συμβούλιο. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο 
δημοκρατικός έλεγχος, αλλά και να 
διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το 
συμβούλιο θα πρέπει να λογοδοτεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται με βάση την παρούσα 
πρόταση. Για τους ίδιους λόγους 
διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν 
ορισμένα δικαιώματα πληροφόρησης 
σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου και να εγκαινιάσουν διάλογο 
μαζί του. 

Or. de 

Τροπολογία  140 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 21 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Το συμβούλιο και η Επιτροπή, κατά (21) Το συμβούλιο και η Επιτροπή, κατά 
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περίπτωση, θα πρέπει να αντικαθιστούν τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης που ορίζονται 
δυνάμει της οδηγίας [ ] όσον αφορά όλες 
τις πτυχές που συνδέονται με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για 
εξυγίανση. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
που έχουν ορισθεί δυνάμει της οδηγίας [ ] 
θα πρέπει να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
εφαρμογή των καθεστώτων εξυγίανσης, τα 
οποία εγκρίνει το Συμβούλιο. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο 
δημοκρατικός έλεγχος, αλλά και να 
διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το 
συμβούλιο θα πρέπει να λογοδοτεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται με βάση την παρούσα 
πρόταση. Για τους ίδιους λόγους 
διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν 
ορισμένα δικαιώματα πληροφόρησης 
σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου και να εγκαινιάσουν διάλογο 
μαζί του. 

περίπτωση, θα πρέπει να αντικαθιστούν τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης που ορίζονται 
δυνάμει της οδηγίας [ ] όσον αφορά όλες 
τις πτυχές που συνδέονται με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για 
εξυγίανση. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
που έχουν ορισθεί δυνάμει της οδηγίας [ ] 
θα πρέπει να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
εφαρμογή των καθεστώτων εξυγίανσης, τα 
οποία εγκρίνει το Συμβούλιο. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο 
δημοκρατικός έλεγχος, αλλά και να 
διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το 
συμβούλιο θα πρέπει να λογοδοτεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται με βάση την παρούσα 
πρόταση σε περίπτωση που δεν έχει 
προβεί σε σχεδιασμό ή/και ενέργειες 
σύμφωνες με συγκεκριμένες οδηγίες της 
Επιτροπής. Για τους ίδιους λόγους 
διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν 
ορισμένα δικαιώματα πληροφόρησης 
σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου και να εγκαινιάσουν διάλογο 
μαζί του. 

Or. en 

Τροπολογία  141 
Burkhard Balz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 23 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφης 
προσέγγισης για τα ιδρύματα και τους 
ομίλους, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να καταρτίζει σχέδια 
εξυγίανσης για τέτοια ιδρύματα και 
ομίλους. Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αξιολογήσει τη δυνατότητα εξυγίανσης 
ιδρυμάτων και ομίλων και να λάβει μέτρα 

(23) Δεδομένου του ευαίσθητου 
χαρακτήρα των πληροφοριών που πρέπει 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια 
εξυγίανσης, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να καταρτίζει σχέδια 
εξυγίανσης για τέτοια ιδρύματα και 
ομίλους. Τα σχέδια εξυγίανσης για τα 
οικεία πιστωτικά ιδρύματα και ομίλους 
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με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στη 
δυνατότητα εξυγίανσης, εφόσον 
υπάρχουν. Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
ζητά από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης να 
εφαρμόζουν τα εν λόγω κατάλληλα μέτρα 
με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στη 
δυνατότητα εξυγίανσης, προκειμένου να 
εξασφαλίζονται η συνέπεια και η 
δυνατότητα εξυγίανσης των οικείων 
ιδρυμάτων. 

θα πρέπει να καταρτίζονται από τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τις τροπολογίες του άρθρου 7, και δεδομένης της ευαισθησίας των πληροφοριών 
που πρέπει να συμπεριληφθούν στα σχέδια εξυγίανσης, τα σχέδια εξυγίανσης πρέπει να 
καταρτίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνει 
μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού. Οι εμπιστευτικές ή οι ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες ενός 
πιστωτικού ιδρύματος δεν διαβιβάζονται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. 

Τροπολογία  142 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 23 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφης 
προσέγγισης για τα ιδρύματα και τους 
ομίλους, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να καταρτίζει σχέδια 
εξυγίανσης για τέτοια ιδρύματα και 
ομίλους. Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αξιολογήσει τη δυνατότητα εξυγίανσης 
ιδρυμάτων και ομίλων και να λάβει μέτρα 
με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στη 
δυνατότητα εξυγίανσης, εφόσον υπάρχουν. 
Το Συμβούλιο θα πρέπει να ζητά από τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης να εφαρμόζουν 
τα εν λόγω κατάλληλα μέτρα με στόχο την 
εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα 
εξυγίανσης, προκειμένου να 
εξασφαλίζονται η συνέπεια και η 
δυνατότητα εξυγίανσης των οικείων 
ιδρυμάτων. 

(23) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφης 
προσέγγισης για τα ιδρύματα και τους 
ομίλους, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να συντονίζει την 
κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης για τέτοια 
ιδρύματα και ομίλους. Το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αξιολογήσει τη δυνατότητα 
εξυγίανσης ιδρυμάτων και ομίλων και να 
λάβει μέτρα με στόχο την εξάλειψη των 
εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης, 
εφόσον υπάρχουν. Το Συμβούλιο θα 
πρέπει να ζητά από τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης να εφαρμόζουν τα εν λόγω 
κατάλληλα μέτρα με στόχο την εξάλειψη 
των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης, 
προκειμένου να εξασφαλίζονται η 
συνέπεια και η δυνατότητα εξυγίανσης των 
οικείων ιδρυμάτων. 
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Or. en 

Τροπολογία  143 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 23 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφης 
προσέγγισης για τα ιδρύματα και τους 
ομίλους, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να καταρτίζει σχέδια 
εξυγίανσης για τέτοια ιδρύματα και 
ομίλους. Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αξιολογήσει τη δυνατότητα εξυγίανσης 
ιδρυμάτων και ομίλων και να λάβει μέτρα 
με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στη 
δυνατότητα εξυγίανσης, εφόσον υπάρχουν. 
Το Συμβούλιο θα πρέπει να ζητά από τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης να εφαρμόζουν 
τα εν λόγω κατάλληλα μέτρα με στόχο την 
εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα 
εξυγίανσης, προκειμένου να 
εξασφαλίζονται η συνέπεια και η 
δυνατότητα εξυγίανσης των οικείων 
ιδρυμάτων. 

(23) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφης 
προσέγγισης για τα ιδρύματα και τους 
ομίλους, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να καταρτίζει σχέδια 
εξυγίανσης για τέτοια ιδρύματα και 
ομίλους. Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αξιολογήσει τη δυνατότητα εξυγίανσης 
ιδρυμάτων και ομίλων και να λάβει μέτρα 
με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στη 
δυνατότητα εξυγίανσης, εφόσον υπάρχουν. 
Το Συμβούλιο θα πρέπει να ζητά από τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης να εφαρμόζουν 
τα εν λόγω κατάλληλα μέτρα με στόχο την 
εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα 
εξυγίανσης, προκειμένου να 
εξασφαλίζονται η συνέπεια και η 
δυνατότητα εξυγίανσης των οικείων 
ιδρυμάτων. Λόγω του ότι οι πληροφορίες 
που περιέχονται στα σχέδια εξυγίανσης 
αφορούν συγκεκριμένα ιδρύματα και είναι 
απόρρητες, οι αποφάσεις που αφορούν 
την κατάρτιση και την αξιολόγηση των 
σχεδίων εξυγίανσης και την εφαρμογή 
των κατάλληλων μέτρων θα πρέπει να 
λαμβάνονται από το Συμβούλιο στην 
εκτελεστική σύνοδό του. 

Or. en 

Τροπολογία  144 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 23 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφης 
προσέγγισης για τα ιδρύματα και τους 
ομίλους, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να καταρτίζει σχέδια 
εξυγίανσης για τέτοια ιδρύματα και 
ομίλους. Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αξιολογήσει τη δυνατότητα εξυγίανσης 
ιδρυμάτων και ομίλων και να λάβει μέτρα 
με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στη 
δυνατότητα εξυγίανσης, εφόσον υπάρχουν. 
Το Συμβούλιο θα πρέπει να ζητά από τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης να εφαρμόζουν 
τα εν λόγω κατάλληλα μέτρα με στόχο την 
εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα 
εξυγίανσης, προκειμένου να 
εξασφαλίζονται η συνέπεια και η 
δυνατότητα εξυγίανσης των οικείων 
ιδρυμάτων. 

(23) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφης 
προσέγγισης για τα ιδρύματα και τους 
ομίλους, το Συμβούλιο, στην εκτελεστική 
σύνοδό του, θα πρέπει να εξουσιοδοτείται 
να καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης για τέτοια 
ιδρύματα και ομίλους. Το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αξιολογήσει τη δυνατότητα 
εξυγίανσης ιδρυμάτων και ομίλων και να 
λάβει μέτρα με στόχο την εξάλειψη των 
εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης, 
εφόσον υπάρχουν. Το Συμβούλιο θα 
πρέπει να ζητά από τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης να εφαρμόζουν τα εν λόγω 
κατάλληλα μέτρα με στόχο την εξάλειψη 
των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης, 
προκειμένου να εξασφαλίζονται η 
συνέπεια και η δυνατότητα εξυγίανσης των 
οικείων ιδρυμάτων. 

Or. en 

Τροπολογία  145 
Olle Ludvigsson 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24α) Τα σχέδια εξυγίανσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο στους 
εργαζομένους και θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν διαδικασίες για την 
ενημέρωση και διαβούλευση με τους 
εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης. Κατά περίπτωση, πρέπει να 
τηρούνται ως προς το θέμα αυτό 
συλλογικές συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις 
που προβλέπονται από τους κοινωνικούς 
εταίρους. Τα σχέδια εξυγίανσης, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
επικαιροποίησης, θα πρέπει, μόλις 
ολοκληρωθούν, να κοινοποιούνται στους 



 

AM\1006888EL.doc 53/191 PE521.747v01-00 

 EL 

εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους. 
Or. en 

Τροπολογία  146 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24α) Τα παγκόσμια συστημικά 
σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) και τα άλλα 
συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SIIs) 
είναι εκ φύσεως μη συμβατά με μια 
αποτελεσματική και εύρωστη οικονομία 
της αγοράς, μεταξύ άλλων επειδή 
επωφελούνται από μεγάλες έμμεσες 
επιδοτήσεις και, ακόμη και με τη χρήση 
εργαλείων εξυγίανσης, παραμένει ο 
κίνδυνος να μην μπορούν να εξυγιανθούν 
χωρίς την προσφυγή σε δημόσια 
κονδύλια. Επομένως, είναι επιβεβλημένη 
η προληπτική δράση τού Συμβουλίου 
Εξυγίανσης εντός εύλογου χρονικού 
πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης 
σημαντικής μείωσης του μεγέθους τους, 
της διασύνδεσης και της πολυπλοκότητάς 
τους. 

Or. en 

Τροπολογία  147 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 25 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα 
πρέπει να βασίζεται στα πλαίσια της 
οδηγίας [ ] και του ΕΕΜ. Ως εκ τούτου, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει έγκαιρα, σε 
περίπτωση επιδείνωσης της 

(25) Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα 
πρέπει να βασίζεται στα πλαίσια της 
οδηγίας [ ] και του ΕΕΜ. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να επιτρέπεται στο Συμβούλιο να 
παρεμβαίνει έγκαιρα, σε περίπτωση 
επιδείνωσης της χρηματοπιστωτικής 
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χρηματοπιστωτικής κατάστασης ή της 
φερεγγυότητας ενός ιδρύματος. Οι 
πληροφορίες που το Συμβούλιο λαμβάνει 
από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης ή από 
την ΕΚΤ σε αυτό το στάδιο, είναι 
απαραίτητες για τον καθορισμό των 
ενεργειών στις οποίες ενδέχεται να προβεί 
για την προετοιμασία της εξυγίανσης του 
ενδιαφερόμενου ιδρύματος. 

κατάστασης ή της φερεγγυότητας ενός 
ιδρύματος. Οι πληροφορίες που το 
Συμβούλιο λαμβάνει από τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης ή από την ΕΚΤ σε αυτό το 
στάδιο, είναι απαραίτητες για τον 
καθορισμό των ενεργειών στις οποίες 
ενδέχεται να προβεί για την προετοιμασία 
της εξυγίανσης του ενδιαφερόμενου 
ιδρύματος. 

Or. en 

Τροπολογία  148 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 25 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα 
πρέπει να βασίζεται στα πλαίσια της 
οδηγίας [ ] και του ΕΕΜ. Ως εκ τούτου, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει έγκαιρα, σε 
περίπτωση επιδείνωσης της 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης ή της 
φερεγγυότητας ενός ιδρύματος. Οι 
πληροφορίες που το Συμβούλιο λαμβάνει 
από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης ή από 
την ΕΚΤ σε αυτό το στάδιο, είναι 
απαραίτητες για τον καθορισμό των 
ενεργειών στις οποίες ενδέχεται να προβεί 
για την προετοιμασία της εξυγίανσης του 
ενδιαφερόμενου ιδρύματος. 

(25) Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα 
πρέπει να βασίζεται στα πλαίσια της 
οδηγίας [ ] και του ΕΕΜ. Ως εκ τούτου, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει έγκαιρα, σε 
περίπτωση επιδείνωσης της 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης ή της 
φερεγγυότητας ενός ιδρύματος. Οι 
πληροφορίες που το Συμβούλιο λαμβάνει 
από την ΕΚΤ σε αυτό το στάδιο, είναι 
απαραίτητες για τον καθορισμό των 
ενεργειών στις οποίες ενδέχεται να προβεί 
για την προετοιμασία της εξυγίανσης του 
ενδιαφερόμενου ιδρύματος. 

Or. en 

Τροπολογία  149 
Peter Simon 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 25 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα 
πρέπει να βασίζεται στα πλαίσια της 

(25) Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με τα πλαίσια 
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οδηγίας [ ] και του ΕΕΜ. Ως εκ τούτου, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει έγκαιρα, σε 
περίπτωση επιδείνωσης της 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης ή της 
φερεγγυότητας ενός ιδρύματος. Οι 
πληροφορίες που το Συμβούλιο λαμβάνει 
από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης ή από 
την ΕΚΤ σε αυτό το στάδιο, είναι 
απαραίτητες για τον καθορισμό των 
ενεργειών στις οποίες ενδέχεται να προβεί 
για την προετοιμασία της εξυγίανσης του 
ενδιαφερόμενου ιδρύματος. 

της οδηγίας [ ] και του ΕΕΜ. Ως εκ 
τούτου, το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει έγκαιρα, σε 
περίπτωση επιδείνωσης της 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης ή της 
φερεγγυότητας ενός ιδρύματος. Οι 
πληροφορίες που το Συμβούλιο λαμβάνει 
από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης ή από 
την ΕΚΤ σε αυτό το στάδιο, είναι 
απαραίτητες για τον καθορισμό των 
ενεργειών στις οποίες ενδέχεται να προβεί 
για την προετοιμασία της εξυγίανσης του 
ενδιαφερόμενου ιδρύματος. 

Or. de 

Τροπολογία  150 
Burkhard Balz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 27 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για 
τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης κατά 
τη διαδικασία εξυγίανσης. Εάν η 
Επιτροπή αποφασίσει να τεθεί ένα ίδρυμα 
υπό εξυγίανση, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνει αμέσως το καθεστώς εξυγίανσης 
στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
για τα εφαρμοστέα εργαλεία και εξουσίες 
εξυγίανσης καθώς και για τη χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή δεν θα 
πρέπει να διαδραματίζει πρωτεύοντα 
ρόλο στη διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
θα πρέπει να έχει την εξουσία να 
αποφασίζει εάν θα τεθεί πιστωτικό ίδρυμα 
υπό εξυγίανση.  

Or. en 

Τροπολογία  151 
Sharon Bowles 
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Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 27 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για τη 
λήψη τεκμηριωμένης απόφασης κατά τη 
διαδικασία εξυγίανσης. Εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει να τεθεί ένα ίδρυμα υπό 
εξυγίανση, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνει αμέσως το καθεστώς εξυγίανσης 
στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
για τα εφαρμοστέα εργαλεία και εξουσίες 
εξυγίανσης καθώς και για τη χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για 
τους σκοπούς των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων και τον αντίκτυπο 
στην ενιαία αγορά συνολικά, μεταξύ 
άλλων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή 
επιχείρηση έχει πληγεί αλλά δεν εμπίπτει 
στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Εάν 
η ΕΚΤ αποφασίσει να τεθεί ένα ίδρυμα 
υπό εξυγίανση, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνει αμέσως το καθεστώς εξυγίανσης 
στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
για τα εφαρμοστέα εργαλεία και εξουσίες 
εξυγίανσης καθώς και για τη χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

Or. en 

Τροπολογία  152 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 27 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για τη 
λήψη τεκμηριωμένης απόφασης κατά τη 

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει, σε όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας εξυγίανσης, να έχει 
πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που θεωρεί 
απαραίτητη για τη λήψη τεκμηριωμένης 
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διαδικασία εξυγίανσης. Εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει να τεθεί ένα ίδρυμα υπό 
εξυγίανση, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνει αμέσως το καθεστώς εξυγίανσης 
στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
για τα εφαρμοστέα εργαλεία και εξουσίες 
εξυγίανσης καθώς και για τη χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

απόφασης κατά τη διαδικασία εξυγίανσης. 
Εάν η ΕΚΤ αποφασίσει να τεθεί ένα 
ίδρυμα υπό εξυγίανση, το Συμβούλιο, σε 
συνεργασία με τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης της χώρας καταγωγής, θα 
πρέπει να εγκρίνει αμέσως το καθεστώς 
εξυγίανσης στο οποίο καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες για τα εφαρμοστέα εργαλεία 
και εξουσίες εξυγίανσης καθώς και για τη 
χρήση των ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

Or. en 

Τροπολογία  153 
Peter Simon 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 27 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για τη 
λήψη τεκμηριωμένης απόφασης κατά τη 
διαδικασία εξυγίανσης. Εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει να τεθεί ένα ίδρυμα υπό 
εξυγίανση, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνει αμέσως το καθεστώς εξυγίανσης 
στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
για τα εφαρμοστέα εργαλεία και εξουσίες 
εξυγίανσης καθώς και για τη χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα· θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ταχύτερη 
πρόσβαση των καταθετών τουλάχιστον 
στις καλυπτόμενες επενδύσεις, σε κάθε 
περίπτωση, το αργότερο εντός της 
προθεσμίας κατά την οποία 
εξασφαλίζεται στους καταθέτες, 
σύμφωνα με την οδηγία [...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων, πρόσβαση 
στις καλυπτόμενες καταθέσεις στο 
πλαίσιο μιας τυπικής διαδικασίας 
αφερεγγυότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για τη 
λήψη τεκμηριωμένης απόφασης κατά τη 
διαδικασία εξυγίανσης. Εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει να τεθεί ένα ίδρυμα υπό 
εξυγίανση, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνει αμέσως το καθεστώς εξυγίανσης 
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στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
για τα εφαρμοστέα εργαλεία και εξουσίες 
εξυγίανσης καθώς και για τη χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης. Το 
Συμβούλιο θα πρέπει εν προκειμένω να 
συνεργάζεται στενά με την ΕΚΤ, τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές και τις αρχές 
εξυγίανσης, καθώς και με τα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων.  

Or. de 

Τροπολογία  154 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 27 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για τη 
λήψη τεκμηριωμένης απόφασης κατά τη 
διαδικασία εξυγίανσης. Εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει να τεθεί ένα ίδρυμα υπό 
εξυγίανση, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνει αμέσως το καθεστώς εξυγίανσης 
στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
για τα εφαρμοστέα εργαλεία και εξουσίες 
εξυγίανσης καθώς και για τη χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για τη 
λήψη τεκμηριωμένης απόφασης κατά τη 
διαδικασία εξυγίανσης. Εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει να εγκρίνει το σχέδιο 
απόφασης που έχει καταρτίσει το 
Συμβούλιο προκειμένου να τεθεί ένα 
ίδρυμα υπό εξυγίανση, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να εγκρίνει αμέσως το καθεστώς 
εξυγίανσης στο οποίο καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες για τα εφαρμοστέα εργαλεία 
και εξουσίες εξυγίανσης καθώς και για τη 
χρήση των ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

Or. en 

Τροπολογία  155 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 27 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για τη 
λήψη τεκμηριωμένης απόφασης κατά τη 
διαδικασία εξυγίανσης. Εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει να τεθεί ένα ίδρυμα υπό 
εξυγίανση, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνει αμέσως το καθεστώς εξυγίανσης 
στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
για τα εφαρμοστέα εργαλεία και εξουσίες 
εξυγίανσης καθώς και για τη χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για τη 
λήψη τεκμηριωμένης απόφασης κατά τη 
διαδικασία εξυγίανσης. Εάν η Επιτροπή, 
κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, αποφασίσει να τεθεί ένα 
ίδρυμα υπό εξυγίανση, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να εγκρίνει αμέσως το καθεστώς 
εξυγίανσης, όπως αυτό προτείνεται στη 
σύσταση, στο οποίο καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες για τα εφαρμοστέα εργαλεία 
και εξουσίες εξυγίανσης καθώς και για τη 
χρήση των ρυθμίσεων χρηματοδότησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή δικαιούται να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες, συμμετέχοντας πλήρως στο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, ως νομική και ξεχωριστή οντότητα, 
παρακολουθεί κάθε κατάσταση και το Συμβούλιο Εξυγίανσης, ως ανεξάρτητος φορέας που έχει 
δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό, λαμβάνει την ουσιαστική απόφαση σχετικά με την ανάγκη 
να τεθεί ένα ίδρυμα υπό εξυγίανση. Η Επιτροπή φέρει την ευθύνη της τυπικής απόφασης, 
προκειμένου να τηρούνται οι Συνθήκες της Ένωσης. 

Τροπολογία  156 
Thomas Händel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 28 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Η εκκαθάριση προβληματικού 
ιδρύματος με συνήθεις διαδικασίες 
αφερεγγυότητας θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, να διακόψει την παροχή 

(28) Η εκκαθάριση προβληματικού 
ιδρύματος με συνήθεις διαδικασίες 
αφερεγγυότητας θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, να διακόψει την παροχή 
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βασικών υπηρεσιών και να βλάψει την 
προστασία των καταθετών. Σε αυτή την 
περίπτωση, η εφαρμογή εργαλείων 
εξυγίανσης είναι θέμα δημοσίου 
συμφέροντος. Επομένως, οι στόχοι της 
εξυγίανσης θα πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της συνέχισης των βασικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 
διατήρηση της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η μείωση 
του ηθικού κινδύνου με την 
ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των 
προβληματικών ιδρυμάτων από δημόσια 
χρηματοπιστωτική στήριξη και η 
προστασία των καταθετών. 

βασικών υπηρεσιών και να βλάψει την 
προστασία των καταθετών. Σε αυτή την 
περίπτωση, η εφαρμογή εργαλείων 
εξυγίανσης είναι θέμα δημοσίου 
συμφέροντος. Επομένως, οι στόχοι της 
εξυγίανσης θα πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της συνέχισης των βασικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 
διατήρηση της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η μείωση 
του ηθικού κινδύνου με την 
ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των 
προβληματικών ιδρυμάτων από δημόσια 
χρηματοπιστωτική στήριξη, η προστασία 
των καταθετών και η συμβολή στη 
βιώσιμη και ισορροπημένη οικονομική 
μεγέθυνση. 

Or. en 

Τροπολογία  157 
Thomas Händel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 29 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Ωστόσο, η πριν ληφθεί απόφαση για 
τη διατήρηση του ιδρύματος σε λειτουργία, 
θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται η 
περίπτωση εκκαθάρισης ενός αφερέγγυου 
ιδρύματος μέσω κανονικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας. Ένα αφερέγγυο ίδρυμα 
θα πρέπει να διατηρείται σε λειτουργία για 
λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
με χρήση, στο μέτρο του δυνατού, 
ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί είτε μέσω της πώλησης σε 
αγοραστή του ιδιωτικού τομέα ή της 
συγχώνευσής του με αυτόν, είτε κατόπιν 
της απομείωσης των υποχρεώσεων του 
ιδρύματος ή κατόπιν της μετατροπής του 
χρέους του σε μετοχικό κεφάλαιο, 
προκειμένου να γίνει ανακεφαλαιοποίηση. 

(29) Ωστόσο, πριν ληφθεί απόφαση για τη 
διατήρηση του ιδρύματος σε λειτουργία, 
θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται η 
περίπτωση εκκαθάρισης ενός αφερέγγυου 
ιδρύματος μέσω κανονικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας. Ένα αφερέγγυο ίδρυμα 
μπορεί να διατηρείται σε λειτουργία για 
λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
με χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της 
πώλησης σε αγοραστή του ιδιωτικού τομέα 
ή της συγχώνευσής του με αυτόν, είτε 
κατόπιν της απομείωσης των υποχρεώσεων 
του ιδρύματος ή κατόπιν της μετατροπής 
του χρέους του σε μετοχικό κεφάλαιο, 
προκειμένου να γίνει ανακεφαλαιοποίηση. 

Or. en 
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Τροπολογία  158 
Thomas Händel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (29α) Η παρούσα οικονομική κρίση 
προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο όπου πολλοί 
οργανισμοί εξελίχθηκαν σε πολύ μεγάλους 
για να πτωχεύσουν και έπρεπε να 
διασωθούν με δημόσια κονδύλια. 
Αντίθετα προς κάθε λογική της 
οικονομίας της αγοράς, οι ζημίες 
επιβάρυναν την κοινωνία και τα κέρδη 
ιδιωτικοποιήθηκαν. Πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι ο καίριος ρόλος των 
χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων είναι να 
διοχετεύουν καταθέσεις σε παραγωγικές 
επενδύσεις. Με την επινόηση διαφόρων 
τοξικών χρηματοπιστωτικών μέσων και 
αμφιλεγόμενων επιχειρηματικών 
πρακτικών που, για παράδειγμα, θέτουν 
εξωφρενικά υψηλούς στόχους κέρδους, 
αυτός ο ρόλος περιορίστηκε και κατέληξε 
να είναι προς όφελος της μεγιστοποίησης 
του βραχυπρόθεσμου κέρδους με 
περιορισμένη προστιθέμενη αξία για την 
κοινωνία. Ως εκ τούτου, είναι 
επιβεβλημένη η συρρίκνωση του 
χρηματοοικονομικού κλάδου στις βασικές 
του λειτουργίες. Επομένως, θα πρέπει να 
εξυγιανθούν τα ιδρύματα που έχουν 
φτάσει σε μέγεθος και επίπεδο 
διασύνδεσης το οποίο ενδέχεται να 
αποτελέσει συστημική απειλή για τη 
λειτουργία των οικονομιών μεμονωμένων 
κρατών μελών της ΕΕ ή της ΕΕ 
συνολικά, καθώς αυτό θα οδηγήσει 
μακροπρόθεσμα σε πιο ισορροπημένη και 
βιώσιμη μεγέθυνση. 

Or. en 
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Τροπολογία  159 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 30 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
εξυγίανσης, η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μέτοχοι 
και οι πιστωτές αναλαμβάνουν κατάλληλο 
μερίδιο των ζημιών, ότι τα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη αντικαθίστανται, ότι το 
κόστος της εξυγίανσης του ιδρύματος 
ελαχιστοποιείται, και ότι όλοι οι πιστωτές 
ενός αφερέγγυου ιδρύματος που ανήκουν 
στην ίδια τάξη ιεράρχησης τυγχάνουν της 
ιδίας μεταχείρισης. 

(30) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
εξυγίανσης, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι μέτοχοι και οι πιστωτές 
αναλαμβάνουν κατάλληλο μερίδιο των 
ζημιών, ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 
αντικαθίστανται ή προστίθενται ακόμη 
περισσότερα εξειδικευμένα διοικητικά 
στελέχη, ότι το κόστος της εξυγίανσης του 
ιδρύματος ελαχιστοποιείται, και ότι όλοι οι 
πιστωτές ενός αφερέγγυου ιδρύματος που 
ανήκουν στην ίδια τάξη ιεράρχησης 
τυγχάνουν της ιδίας μεταχείρισης. 

Or. en 

Τροπολογία  160 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 30 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
εξυγίανσης, η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μέτοχοι 
και οι πιστωτές αναλαμβάνουν κατάλληλο 
μερίδιο των ζημιών, ότι τα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη αντικαθίστανται, ότι το 
κόστος της εξυγίανσης του ιδρύματος 
ελαχιστοποιείται, και ότι όλοι οι πιστωτές 
ενός αφερέγγυου ιδρύματος που ανήκουν 
στην ίδια τάξη ιεράρχησης τυγχάνουν της 
ιδίας μεταχείρισης. 

(30) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
εξυγίανσης, το Συμβούλιο και οι εθνικές 
αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
μέτοχοι και οι πιστωτές αναλαμβάνουν 
κατάλληλο μερίδιο των ζημιών, ότι τα 
ανώτερα διοικητικά στελέχη 
αντικαθίστανται, ότι το κόστος της 
εξυγίανσης του ιδρύματος 
ελαχιστοποιείται, και ότι όλοι οι πιστωτές 
ενός αφερέγγυου ιδρύματος που ανήκουν 
στην ίδια τάξη ιεράρχησης τυγχάνουν της 
ιδίας μεταχείρισης. 

Or. en 
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Τροπολογία  161 
Thomas Händel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 31 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Οι περιορισμοί στα δικαιώματα των 
μετόχων και των πιστωτών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνοι με το άρθρο 52 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 
Επομένως, τα εργαλεία εξυγίανσης θα 
πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στα 
ιδρύματα που βρίσκονται σε σημείο 
πτώχευσης ή κινδυνεύουν να πτωχεύσουν, 
και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για την 
επιδίωξη του στόχου της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας υπέρ 
του γενικού συμφέροντος. Συγκεκριμένα, 
τα εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται όταν το ίδρυμα δεν δύναται 
να εκκαθαριστεί υπό συνήθεις 
διαδικασίες αφερεγγυότητας χωρίς να 
αποσταθεροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, τα δε μέτρα είναι αναγκαία 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία 
μεταβίβαση και η συνέχεια των 
συστημικά σημαντικών λειτουργιών και 
όταν δεν υπάρχει καμία εύλογη 
προοπτική για εναλλακτική λύση από τον 
ιδιωτικό τομέα, περιλαμβανομένης της 
όποιας αύξησης κεφαλαίου από τους 
υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους, που να 
επαρκεί για την αποκατάσταση της 
πλήρους βιωσιμότητας του ιδρύματος. 

(31) Τα εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στα ιδρύματα που 
βρίσκονται σε σημείο πτώχευσης ή 
κινδυνεύουν να πτωχεύσουν ή σε 
ιδρύματα που έχουν φτάσει σε κρίσιμο 
μέγεθος, και μόνο όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επιδίωξη του στόχου της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 
βιώσιμης και ισορροπημένης οικονομικής 
μεγέθυνσης υπέρ του γενικού 
συμφέροντος. 

Or. en 

Τροπολογία  162 
Thomas Händel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 32 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Η παρεμβολή στα δικαιώματα (32) Η παρεμβολή στα δικαιώματα 
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ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να είναι 
δυσανάλογη. Κατά συνέπεια, οι θιγόμενοι 
μέτοχοι και πιστωτές δεν θα πρέπει να 
υφίστανται μεγαλύτερες ζημίες από εκείνες 
που θα είχαν υποστεί εάν το ίδρυμα είχε 
εκκαθαριστεί κατά τη στιγμή που ελήφθη η 
απόφαση για εξυγίανση. Σε περίπτωση 
μερικής μεταβίβασης στοιχείων του 
ενεργητικού ενός υπό εξυγίανση 
ιδρύματος, σε ιδιώτη αγοραστή ή σε 
μεταβατική τράπεζα, το εναπομένον μέρος 
του υπό εξυγίανση ιδρύματος θα πρέπει να 
εκκαθαρίζεται σύμφωνα με συνήθεις 
διαδικασίες αφερεγγυότητας. Προκειμένου 
να προστατευθούν οι εναπομένοντες 
μέτοχοι και οι πιστωτές κατά τη διαδικασία 
εκκαθάρισης του ιδρύματος, θα πρέπει να 
δικαιούνται να λάβουν, κατά την εξόφληση 
των απαιτήσεών τους στη διαδικασία 
εκκαθάρισης, όχι λιγότερα από όσα 
υπολογίζεται ότι θα είχαν ανακτήσει εάν 
ολόκληρο το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό 
συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας. 

ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να είναι 
δυσανάλογη και θα πρέπει πάντα να 
συμβαδίζει με την προστασία του γενικού 
δημόσιου συμφέροντος. Κατά συνέπεια, οι 
θιγόμενοι μέτοχοι και πιστωτές δεν θα 
πρέπει να υφίστανται μεγαλύτερες ζημίες 
από εκείνες που θα είχαν υποστεί εάν το 
ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί κατά τη στιγμή 
που ελήφθη η απόφαση για εξυγίανση. Σε 
περίπτωση μερικής μεταβίβασης στοιχείων 
του ενεργητικού ενός υπό εξυγίανση 
ιδρύματος, σε ιδιώτη αγοραστή ή σε 
μεταβατική τράπεζα, το εναπομένον μέρος 
του υπό εξυγίανση ιδρύματος θα πρέπει να 
εκκαθαρίζεται σύμφωνα με συνήθεις 
διαδικασίες αφερεγγυότητας. Προκειμένου 
να προστατευθούν οι εναπομένοντες 
μέτοχοι και οι πιστωτές κατά τη διαδικασία 
εκκαθάρισης του ιδρύματος, θα πρέπει να 
δικαιούνται να λάβουν, κατά την εξόφληση 
των απαιτήσεών τους στη διαδικασία 
εκκαθάρισης, όχι λιγότερα από όσα 
υπολογίζεται ότι θα είχαν ανακτήσει εάν 
ολόκληρο το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό 
συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας. 

Or. en 

Τροπολογία  163 
Peter Simon 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 32 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Η παρεμβολή στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να είναι 
δυσανάλογη. Κατά συνέπεια, οι θιγόμενοι 
μέτοχοι και πιστωτές δεν θα πρέπει να 
υφίστανται μεγαλύτερες ζημίες από εκείνες 
που θα είχαν υποστεί εάν το ίδρυμα είχε 
εκκαθαριστεί κατά τη στιγμή που ελήφθη η 
απόφαση για εξυγίανση. Σε περίπτωση 
μερικής μεταβίβασης στοιχείων του 
ενεργητικού ενός υπό εξυγίανση 
ιδρύματος, σε ιδιώτη αγοραστή ή σε 
μεταβατική τράπεζα, το εναπομένον μέρος 

(32) Η παρεμβολή στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να είναι 
δυσανάλογη. Κατά συνέπεια, οι θιγόμενοι 
μέτοχοι και πιστωτές δεν θα πρέπει να 
υφίστανται μεγαλύτερες ζημίες από εκείνες 
που θα είχαν υποστεί εάν το ίδρυμα είχε 
εκκαθαριστεί κατά τη στιγμή που ελήφθη η 
απόφαση για εξυγίανση. Σε περίπτωση 
μερικής μεταβίβασης στοιχείων του 
ενεργητικού ενός υπό εξυγίανση 
ιδρύματος, σε ιδιώτη αγοραστή ή σε 
μεταβατική τράπεζα, το εναπομένον μέρος 



 

AM\1006888EL.doc 65/191 PE521.747v01-00 

 EL 

του υπό εξυγίανση ιδρύματος θα πρέπει να 
εκκαθαρίζεται σύμφωνα με συνήθεις 
διαδικασίες αφερεγγυότητας. Προκειμένου 
να προστατευθούν οι εναπομένοντες 
μέτοχοι και οι πιστωτές κατά τη διαδικασία 
εκκαθάρισης του ιδρύματος, θα πρέπει να 
δικαιούνται να λάβουν, κατά την εξόφληση 
των απαιτήσεών τους στη διαδικασία 
εκκαθάρισης, όχι λιγότερα από όσα 
υπολογίζεται ότι θα είχαν ανακτήσει εάν 
ολόκληρο το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό 
συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας. 

του υπό εξυγίανση ιδρύματος θα πρέπει να 
εκκαθαρίζεται σύμφωνα με συνήθεις 
διαδικασίες αφερεγγυότητας. Προκειμένου 
να προστατευθούν οι εναπομένοντες 
μέτοχοι και οι πιστωτές κατά τη διαδικασία 
εκκαθάρισης του ιδρύματος, θα πρέπει να 
δικαιούνται να λάβουν, κατά την εξόφληση 
των απαιτήσεών τους στη διαδικασία 
εκκαθάρισης, όχι λιγότερα από όσα 
υπολογίζεται ότι θα είχαν ανακτήσει εάν 
ολόκληρο το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό 
συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας. 
Κατά την άσκηση των εξουσιών με στόχο 
τη μετατροπή σε ίδια κεφάλαια στο 
πλαίσιο του εργαλείου διάσωσης με ίδια 
μέσα, θα πρέπει να δίδεται προσοχή στη 
νομική μορφή του ιδρύματος, δεδομένου 
ότι ενδέχεται να μην ενδείκνυται η 
μετατροπή των απαιτήσεων ή των 
χρεωστικών μέσων σε ίδια κεφάλαια, 
όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην 
περίπτωση των μεριδίων σε 
συνεταιρισμούς. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδρύματος ενδέχεται να μην ενδείκνυται η μετατροπή 
απαιτήσεων ή χρεωστικών μέσων σε ίδια κεφάλαια, επειδή τα εν λόγω δικαιώματα ιδιοκτησίας 
(π.χ. μερίδια σε συνεταιρισμούς) δεν είναι ανταλλάξιμα. 

Τροπολογία  164 
Marianne Thyssen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 34 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται οι 
ζημίες κατά την πτώχευση του ιδρύματος. 
Η βασική αρχή για την αποτίμηση των 
στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων των ιδρυμάτων που 
βρίσκονται σε σημείο πτώχευσης θα πρέπει 
να είναι η αγοραία τιμή τους, κατά τη 
στιγμή που εφαρμόζονται τα εργαλεία 

(34) Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται οι 
ζημίες κατά την πτώχευση του ιδρύματος. 
Η βασική αρχή για την αποτίμηση των 
στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων των ιδρυμάτων που 
βρίσκονται σε σημείο πτώχευσης θα πρέπει 
να είναι η αγοραία τιμή τους, κατά τη 
στιγμή που εφαρμόζονται τα εργαλεία 
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εξυγίανσης και στον βαθμό που οι αγορές 
λειτουργούν κανονικά. Όταν οι αγορές 
είναι πράγματι δυσλειτουργικές, η 
αποτίμηση θα πρέπει να διενεργείται στη 
δεόντως δικαιολογημένη μακροπρόθεσμη 
οικονομική αξία των στοιχείων του 
ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Θα 
πρέπει να είναι δυνατόν, για λόγους 
επείγοντος χαρακτήρα, το Συμβούλιο να 
προβαίνει σε ταχεία προσωρινή αποτίμηση 
των στοιχείων του ενεργητικού ή των 
υποχρεώσεων ενός ιδρύματος που 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης, η οποία 
θα πρέπει να ισχύει μέχρις ότου 
διενεργηθεί ανεξάρτητη αποτίμηση. 

εξυγίανσης και στον βαθμό που οι αγορές 
λειτουργούν αποδοτικά. Όταν οι αγορές 
είναι πράγματι δυσλειτουργικές, η 
αποτίμηση θα πρέπει να διενεργείται στη 
δεόντως δικαιολογημένη μακροπρόθεσμη 
οικονομική αξία των στοιχείων του 
ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Θα 
πρέπει να είναι δυνατόν, για λόγους 
επείγοντος χαρακτήρα, το Συμβούλιο να 
προβαίνει σε ταχεία προσωρινή αποτίμηση 
των στοιχείων του ενεργητικού ή των 
υποχρεώσεων ενός ιδρύματος που 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης, η οποία 
θα πρέπει να ισχύει μέχρις ότου 
διενεργηθεί ανεξάρτητη αποτίμηση. 

Or. nl 

Τροπολογία  165 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 36 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει 
το πλαίσιο της δράσης εξυγίανσης που 
πρέπει να αναλαμβάνεται ανάλογα με τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, και πρέπει να 
είναι σε θέση να ορίσει προς χρήση όλα τα 
αναγκαία εργαλεία εξυγίανσης. Εντός 
αυτού του σαφούς και συγκεκριμένου 
πλαισίου, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αποφασίσει σχετικά με τις λεπτομέρειες 
του καθεστώτος εξυγίανσης. Τα σχετικά 
εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 

(36) Το Συμβούλιο, σε συνεργασία με τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης, θα πρέπει να 
καθορίζουν το πλαίσιο της δράσης 
εξυγίανσης που πρέπει να αναλαμβάνεται 
ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, 
και πρέπει να είναι σε θέση να ορίσουν 
προς χρήση όλα τα αναγκαία εργαλεία 
εξυγίανσης. Εντός αυτού του σαφούς και 
συγκεκριμένου πλαισίου, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αποφασίσει σχετικά με τις 
λεπτομέρειες του καθεστώτος εξυγίανσης. 
Τα σχετικά εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
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μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων. μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων. 

Or. en 

Τροπολογία  166 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 36 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει 
το πλαίσιο της δράσης εξυγίανσης που 
πρέπει να αναλαμβάνεται ανάλογα με τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, και πρέπει να 
είναι σε θέση να ορίσει προς χρήση όλα τα 
αναγκαία εργαλεία εξυγίανσης. Εντός 
αυτού του σαφούς και συγκεκριμένου 
πλαισίου, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αποφασίσει σχετικά με τις λεπτομέρειες 
του καθεστώτος εξυγίανσης. Τα σχετικά 
εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων. 

(36) Το Συμβούλιο θα πρέπει να καθορίζει 
το πλαίσιο της δράσης εξυγίανσης που 
πρέπει να αναλαμβάνεται σύμφωνα με τα 
σχέδια εξυγίανσης των εμπλεκόμενων 
οντοτήτων και ανάλογα με τις περιστάσεις 
της υπόθεσης, και πρέπει να είναι σε θέση 
να ορίσει προς χρήση όλα τα αναγκαία 
εργαλεία εξυγίανσης. Εντός αυτού του 
σαφούς και συγκεκριμένου πλαισίου, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει 
σχετικά με τις λεπτομέρειες του 
καθεστώτος εξυγίανσης. Τα σχετικά 
εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων. 

Or. en 

Τροπολογία  167 
Sari Essayah 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 36 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει το (36) Η Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ 
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πλαίσιο της δράσης εξυγίανσης που πρέπει 
να αναλαμβάνεται ανάλογα με τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, και πρέπει να 
είναι σε θέση να ορίσει προς χρήση όλα τα 
αναγκαία εργαλεία εξυγίανσης. Εντός 
αυτού του σαφούς και συγκεκριμένου 
πλαισίου, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αποφασίσει σχετικά με τις λεπτομέρειες 
του καθεστώτος εξυγίανσης. Τα σχετικά 
εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων. 

θα πρέπει να καθορίζουν το πλαίσιο της 
δράσης εξυγίανσης που πρέπει να 
αναλαμβάνεται ανάλογα με τις περιστάσεις 
της υπόθεσης, και πρέπει να είναι σε θέση 
να ορίσουν προς χρήση όλα τα αναγκαία 
εργαλεία εξυγίανσης. Εντός αυτού του 
σαφούς και συγκεκριμένου πλαισίου, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει 
σχετικά με τις λεπτομέρειες του 
καθεστώτος εξυγίανσης. Τα σχετικά 
εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων. 

Or. en 

Τροπολογία  168 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 36 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει το 
πλαίσιο της δράσης εξυγίανσης που πρέπει 
να αναλαμβάνεται ανάλογα με τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, και πρέπει να 
είναι σε θέση να ορίσει προς χρήση όλα τα 
αναγκαία εργαλεία εξυγίανσης. Εντός 
αυτού του σαφούς και συγκεκριμένου 
πλαισίου, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αποφασίσει σχετικά με τις λεπτομέρειες 
του καθεστώτος εξυγίανσης. Τα σχετικά 
εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 

(36) Η Επιτροπή, βάσει σχεδίου 
απόφασης που καταρτίζεται από το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης, θα πρέπει να 
καθορίζει, κατόπιν σύστασης του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, το πλαίσιο της 
δράσης εξυγίανσης που πρέπει να 
αναλαμβάνεται ανάλογα με τις περιστάσεις 
της υπόθεσης, και πρέπει να είναι σε θέση 
να ορίσει προς χρήση όλα τα αναγκαία 
εργαλεία εξυγίανσης. Εντός αυτού του 
σαφούς και συγκεκριμένου πλαισίου, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει 
σχετικά με τις λεπτομέρειες του 
καθεστώτος εξυγίανσης. Τα σχετικά 
εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
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εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων. 

περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων. 

Or. en 

Τροπολογία  169 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 36 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει το 
πλαίσιο της δράσης εξυγίανσης που πρέπει 
να αναλαμβάνεται ανάλογα με τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, και πρέπει να 
είναι σε θέση να ορίσει προς χρήση όλα τα 
αναγκαία εργαλεία εξυγίανσης. Εντός 
αυτού του σαφούς και συγκεκριμένου 
πλαισίου, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αποφασίσει σχετικά με τις λεπτομέρειες 
του καθεστώτος εξυγίανσης. Τα σχετικά 
εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων. 

(36) Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει, 
κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, το πλαίσιο της δράσης 
εξυγίανσης που πρέπει να αναλαμβάνεται 
ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, 
και πρέπει να είναι σε θέση να ορίσει προς 
χρήση όλα τα αναγκαία εργαλεία 
εξυγίανσης. Εντός αυτού του σαφούς και 
συγκεκριμένου πλαισίου, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αποφασίσει σχετικά με τις 
λεπτομέρειες του καθεστώτος εξυγίανσης. 
Τα σχετικά εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων. 

Or. en 
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Τροπολογία  170 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 37 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
διευκολύνει την πώληση του ιδρύματος ή 
μέρους των δραστηριοτήτων του σε έναν ή 
περισσότερους αγοραστές χωρίς τη 
συγκατάθεση των μετόχων. 

(37) Σύμφωνα με την οδηγία για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών [ ],το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
διευκολύνει την πώληση του ιδρύματος ή 
μέρους των δραστηριοτήτων του σε έναν ή 
περισσότερους αγοραστές χωρίς τη 
συγκατάθεση των μετόχων. 

Or. en 

Τροπολογία  171 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 38 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Το εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων 
του ενεργητικού θα πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα στις αρχές να μεταβιβάζουν 
απομειωμένα ή μη αποδοτικά στοιχεία του 
ενεργητικού σε έναν χωριστό φορέα. Το 
εργαλείο αυτό θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με 
άλλα εργαλεία, ώστε να αποφεύγεται 
αδικαιολόγητο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα υπέρ του ιδρύματος που 
πτωχεύει. 

(38) Σύμφωνα με την οδηγία για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών [ ], το εργαλείο διαχωρισμού 
στοιχείων του ενεργητικού θα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να 
μεταβιβάζουν απομειωμένα ή μη 
αποδοτικά στοιχεία του ενεργητικού σε 
έναν χωριστό φορέα. Το εργαλείο αυτό θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
συνδυασμό με άλλα εργαλεία, ώστε να 
αποφεύγεται αδικαιολόγητο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα υπέρ του ιδρύματος που 
πτωχεύει. 

Or. en 

Τροπολογία  172 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 39 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Ένα αποτελεσματικό καθεστώς 
εξυγίανσης θα πρέπει να ελαχιστοποιεί το 
κόστος της εξυγίανσης ενός ιδρύματος που 
πτωχεύει, το οποίο βαρύνει τους 
φορολογουμένους. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζει τη δυνατότητα εξυγίανσης 
ακόμη και των μεγάλων και συστημικά 
σημαντικών ιδρυμάτων, χωρίς να τίθεται 
σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Το εργαλείο διάσωσης με 
ίδια μέσα επιτυγχάνει τον εν λόγω στόχο, 
διασφαλίζοντας ότι οι μέτοχοι και οι 
πιστωτές του ιδρύματος υφίστανται τις 
δέουσες ζημίες και επιβαρύνονται με το 
ανάλογο μέρος αυτού του κόστους. Για το 
σκοπό αυτό, οι νόμιμες εξουσίες 
απομείωσης του χρέους πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο εξυγίανσης, 
ως επιπρόσθετη επιλογή σε συνδυασμό με 
άλλα εργαλεία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του Συμβουλίου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

(39) Ένα αποτελεσματικό καθεστώς 
εξυγίανσης θα πρέπει να ελαχιστοποιεί το 
κόστος της εξυγίανσης ενός ιδρύματος που 
πτωχεύει, το οποίο βαρύνει τους 
φορολογουμένους. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζει τη δυνατότητα εξυγίανσης 
ακόμη και των μεγάλων και συστημικά 
σημαντικών ιδρυμάτων, χωρίς να τίθεται 
σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Το εργαλείο διάσωσης με 
ίδια μέσα επιτυγχάνει τον εν λόγω στόχο, 
διασφαλίζοντας ότι οι μέτοχοι και οι 
πιστωτές του ιδρύματος υφίστανται τις 
δέουσες ζημίες και επιβαρύνονται με το 
ανάλογο μέρος αυτού του κόστους. Για τον 
σκοπό αυτό, οι νόμιμες εξουσίες 
απομείωσης του χρέους πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο εξυγίανσης, 
ως εργαλείο πρώτης επιλογής σε 
συνδυασμό με άλλα εργαλεία εξυγίανσης, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Or. en 

Τροπολογία  173 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 40 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αναγκαία ευελιξία για τον επιμερισμό των 
ζημιών στους πιστωτές σε ένα φάσμα 
περιπτώσεων, κρίνεται σκόπιμο το εν λόγω 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα 
εφαρμόζεται, τόσο όταν ο στόχος είναι η 
εξυγίανση του ιδρύματος που πτωχεύει ως 
λειτουργούσας επιχείρησης, εάν υπάρχει 
ρεαλιστική προοπτική ότι μπορεί να 
αποκατασταθεί η βιωσιμότητα του 
ιδρύματος, όσο και όταν συστημικά 
σημαντικές υπηρεσίες μεταβιβάζονται σε 

(40) Όπως προβλέπεται στην οδηγία για 
την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών [ ], προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αναγκαία ευελιξία για τον 
επιμερισμό των ζημιών στους πιστωτές σε 
ένα φάσμα περιπτώσεων, κρίνεται σκόπιμο 
το εν λόγω εργαλείο διάσωσης με ίδια 
μέσα να εφαρμόζεται, τόσο όταν ο στόχος 
είναι η εξυγίανση του ιδρύματος που 
πτωχεύει ως λειτουργούσας επιχείρησης, 
εάν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ότι 
μπορεί να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα 
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μεταβατικό ίδρυμα και το εναπομένον 
μέρος του ιδρύματος παύει να λειτουργεί 
και εκκαθαρίζεται. 

του ιδρύματος, όσο και όταν συστημικά 
σημαντικές υπηρεσίες μεταβιβάζονται σε 
μεταβατικό ίδρυμα και το εναπομένον 
μέρος του ιδρύματος παύει να λειτουργεί 
και εκκαθαρίζεται. 

Or. en 

Τροπολογία  174 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 41 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Όταν εφαρμόζεται το εργαλείο 
διάσωσης με ίδια μέσα με στόχο την 
αποκατάσταση του κεφαλαίου του 
προβληματικού ιδρύματος, προκειμένου να 
κατορθώσει να συνεχίσει να λειτουργεί ως 
λειτουργούσα επιχείρηση, η εξυγίανση 
μέσω διάσωσης με ίδια μέσα θα πρέπει 
πάντοτε να συνοδεύεται από 
αντικατάσταση της διοίκησης και 
επακόλουθη αναδιάρθρωση του ιδρύματος 
και των δραστηριοτήτων του, κατά τρόπο 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι λόγοι της 
πτώχευσής του. Η εν λόγω αναδιάρθρωση 
θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω της 
εφαρμογής ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης 
της επιχείρησης. 

(41) Όπως προβλέπεται στην οδηγία για 
την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών [ ], όταν εφαρμόζεται το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα με στόχο 
την αποκατάσταση του κεφαλαίου του 
προβληματικού ιδρύματος, προκειμένου να 
κατορθώσει να συνεχίσει να λειτουργεί ως 
λειτουργούσα επιχείρηση, η εξυγίανση 
μέσω διάσωσης με ίδια μέσα θα πρέπει 
πάντοτε να συνοδεύεται από 
αντικατάσταση της διοίκησης και 
επακόλουθη αναδιάρθρωση του ιδρύματος 
και των δραστηριοτήτων του, κατά τρόπο 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι λόγοι της 
πτώχευσής του. Η εν λόγω αναδιάρθρωση 
θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω της 
εφαρμογής ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης 
της επιχείρησης. 

Or. en 

Τροπολογία  175 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 42 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Δεν κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή του 
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα σε 
απαιτήσεις στο μέτρο που είναι 

(42) Όπως προβλέπεται στην οδηγία για 
την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών [ ], δεν κρίνεται σκόπιμη η 



 

AM\1006888EL.doc 73/191 PE521.747v01-00 

 EL 

εξασφαλισμένες ή με άλλο τρόπο 
εγγυημένες. Ωστόσο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το εργαλείο διάσωσης με 
ίδια μέσα είναι αποτελεσματικό και 
επιτυγχάνει τους στόχους του, είναι 
επιθυμητό να μπορεί να εφαρμόζεται σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα των μη 
εξασφαλισμένων υποχρεώσεων ενός 
προβληματικού ιδρύματος. Παρόλα ταύτα, 
κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση ορισμένων 
ειδών μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων 
από το πεδίο εφαρμογής του εργαλείου 
διάσωσης με ίδια μέσα. Για λόγους 
δημόσιας πολιτικής και αποτελεσματικής 
εξυγίανσης, το εργαλείο διάσωσης με ίδια 
μέσα δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
καταθέσεις που προστατεύονται από την 
οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, σε 
υποχρεώσεις προς υπαλλήλους του 
προβληματικού ιδρύματος ούτε σε 
εμπορικές απαιτήσεις που αφορούν αγαθά 
και υπηρεσίες, αναγκαία για την 
καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος. 

εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια 
μέσα σε απαιτήσεις στο μέτρο που είναι 
εξασφαλισμένες ή με άλλο τρόπο 
εγγυημένες. Ωστόσο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το εργαλείο διάσωσης με 
ίδια μέσα είναι αποτελεσματικό και 
επιτυγχάνει τους στόχους του, είναι 
επιθυμητό να μπορεί να εφαρμόζεται σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα των μη 
εξασφαλισμένων υποχρεώσεων ενός 
προβληματικού ιδρύματος. Παρόλα ταύτα, 
κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση ορισμένων 
ειδών μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων 
από το πεδίο εφαρμογής του εργαλείου 
διάσωσης με ίδια μέσα. Για λόγους 
δημόσιας πολιτικής και αποτελεσματικής 
εξυγίανσης, το εργαλείο διάσωσης με ίδια 
μέσα δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
καταθέσεις που προστατεύονται από την 
οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, σε 
υποχρεώσεις προς υπαλλήλους του 
προβληματικού ιδρύματος ούτε σε 
εμπορικές απαιτήσεις που αφορούν αγαθά 
και υπηρεσίες, αναγκαία για την 
καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος. 

__________________ __________________ 
15 Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ης Μαΐου 1994 για τα καθεστώτα 
εγγύησης των καταθέσεων, ΕΕ L 135 της 
31.5.1994, σ. 5-14. 

15 Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ης Μαΐου 1994 για τα καθεστώτα 
εγγύησης των καταθέσεων, ΕΕ L 135 της 
31.5.1994, σ. 5-14. 

Or. en 

Τροπολογία  176 
Nuno Melo 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 42 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Δεν κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή του 
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα σε 
απαιτήσεις στο μέτρο που είναι 
εξασφαλισμένες ή με άλλο τρόπο 

(42) Δεν κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή του 
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα σε 
απαιτήσεις στο μέτρο που είναι 
εξασφαλισμένες ή με άλλο τρόπο 
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εγγυημένες. Ωστόσο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το εργαλείο διάσωσης με 
ίδια μέσα είναι αποτελεσματικό και 
επιτυγχάνει τους στόχους του, είναι 
επιθυμητό να μπορεί να εφαρμόζεται σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα των μη 
εξασφαλισμένων υποχρεώσεων ενός 
προβληματικού ιδρύματος. Παρόλα ταύτα, 
κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση ορισμένων 
ειδών μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων 
από το πεδίο εφαρμογής του εργαλείου 
διάσωσης με ίδια μέσα. Για λόγους 
δημόσιας πολιτικής και αποτελεσματικής 
εξυγίανσης, το εργαλείο διάσωσης με ίδια 
μέσα δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
καταθέσεις που προστατεύονται από την 
οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, σε 
υποχρεώσεις προς υπαλλήλους του 
προβληματικού ιδρύματος ούτε σε 
εμπορικές απαιτήσεις που αφορούν αγαθά 
και υπηρεσίες, αναγκαία για την 
καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος.  

εγγυημένες. Ωστόσο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το εργαλείο διάσωσης με 
ίδια μέσα είναι αποτελεσματικό και 
επιτυγχάνει τους στόχους του, είναι 
επιθυμητό να μπορεί να εφαρμόζεται σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα των μη 
εξασφαλισμένων υποχρεώσεων ενός 
προβληματικού ιδρύματος. Παρόλα ταύτα, 
κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση ορισμένων 
ειδών μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων 
από το πεδίο εφαρμογής του εργαλείου 
διάσωσης με ίδια μέσα. Για λόγους 
δημόσιας πολιτικής και αποτελεσματικής 
εξυγίανσης, το εργαλείο διάσωσης με ίδια 
μέσα δεν εφαρμόζεται στις καταθέσεις 
οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε 
αξίας που προστατεύονται από την οδηγία 
94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, σε υποχρεώσεις προς 
υπαλλήλους του προβληματικού ιδρύματος 
ούτε σε εμπορικές απαιτήσεις που 
αφορούν αγαθά και υπηρεσίες, αναγκαία 
για την καθημερινή λειτουργία του 
ιδρύματος. 

__________________  
15 ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5-14.  

Or. pt 

Τροπολογία  177 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 42 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Δεν κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή του 
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα σε 
απαιτήσεις στο μέτρο που είναι 
εξασφαλισμένες ή με άλλο τρόπο 
εγγυημένες. Ωστόσο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το εργαλείο διάσωσης με 
ίδια μέσα είναι αποτελεσματικό και 
επιτυγχάνει τους στόχους του, είναι 
επιθυμητό να μπορεί να εφαρμόζεται σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα των μη 

(42) Δεν κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή του 
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα σε 
απαιτήσεις στο μέτρο που είναι 
εξασφαλισμένες ή με άλλο τρόπο 
εγγυημένες. Ωστόσο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το εργαλείο διάσωσης με 
ίδια μέσα είναι αποτελεσματικό και 
επιτυγχάνει τους στόχους του, είναι 
επιθυμητό να μπορεί να εφαρμόζεται σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα των μη 
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εξασφαλισμένων υποχρεώσεων ενός 
προβληματικού ιδρύματος. Παρόλα ταύτα, 
κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση ορισμένων 
ειδών μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων 
από το πεδίο εφαρμογής του εργαλείου 
διάσωσης με ίδια μέσα. Για λόγους 
δημόσιας πολιτικής και αποτελεσματικής 
εξυγίανσης, το εργαλείο διάσωσης με ίδια 
μέσα δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
καταθέσεις που προστατεύονται από την 
οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, σε 
υποχρεώσεις προς υπαλλήλους του 
προβληματικού ιδρύματος ούτε σε 
εμπορικές απαιτήσεις που αφορούν αγαθά 
και υπηρεσίες, αναγκαία για την 
καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος. 

εξασφαλισμένων υποχρεώσεων ενός 
προβληματικού ιδρύματος. Παρόλα ταύτα, 
κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση ορισμένων 
ειδών μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων 
από το πεδίο εφαρμογής του εργαλείου 
διάσωσης με ίδια μέσα. Για λόγους 
δημόσιας πολιτικής και αποτελεσματικής 
εξυγίανσης, το εργαλείο διάσωσης με ίδια 
μέσα δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
καταθέσεις που προστατεύονται από την 
οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, σε 
υποχρεώσεις προς υπαλλήλους του 
προβληματικού ιδρύματος, σε καλυμμένα 
ομόλογα ούτε σε εμπορικές απαιτήσεις που 
αφορούν αγαθά και υπηρεσίες, αναγκαία 
για την καθημερινή λειτουργία του 
ιδρύματος. 

__________________ __________________ 
15 Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ης Μαΐου 1994 για τα καθεστώτα 
εγγύησης των καταθέσεων, ΕΕ L 135 της 
31.5.1994, σ. 5-14. 

15 Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ης Μαΐου 1994 για τα καθεστώτα 
εγγύησης των καταθέσεων, ΕΕ L 135 της 
31.5.1994, σ. 5-14. 

Or. en 

Τροπολογία  178 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 43 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) Οι καταθέτες που έχουν καταθέσεις 
εγγυημένες από το σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων δεν θα πρέπει να υπόκεινται 
στην εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης 
με ίδια μέσα. Ωστόσο, το σύστημα 
εγγύησης των καταθέσεων συνεισφέρει 
στη χρηματοδότηση της διαδικασίας 
εξυγίανσης στον βαθμό που θα ήταν 
υποχρεωμένο να αποζημιώσει τους 
καταθέτες. Με την άσκηση των εξουσιών 
διάσωσης με ίδια μέσα θα διασφαλίζεται 
ότι οι καταθέτες θα εξακολουθήσουν να 

(43) Όπως προβλέπεται στην οδηγία για 
την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών [ ], οι καταθέτες που έχουν 
καταθέσεις εγγυημένες από το σύστημα 
εγγύησης των καταθέσεων δεν θα πρέπει 
να υπόκεινται στην εφαρμογή του 
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα. Ωστόσο, 
το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων 
συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της 
διαδικασίας εξυγίανσης στον βαθμό που θα 
ήταν υποχρεωμένο να αποζημιώσει τους 
καταθέτες. Με την άσκηση των εξουσιών 
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έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους, 
πράγμα το οποίο ήταν ο κυριότερος λόγος 
για την καθιέρωση των συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων. Η απουσία 
πρόβλεψης της συμμετοχής στα εν λόγω 
συστήματα σε τέτοιες περιπτώσεις θα 
αποτελούσε αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι 
των υπολοίπων πιστωτών οι οποίοι θα 
έπρεπε να υπόκεινται στην άσκηση των 
εξουσιών από την αρχή εξυγίανσης. 

διάσωσης με ίδια μέσα θα διασφαλίζεται 
ότι οι καταθέτες θα εξακολουθήσουν να 
έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους, 
πράγμα το οποίο ήταν ο κυριότερος λόγος 
για την καθιέρωση των συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων. Η απουσία 
πρόβλεψης της συμμετοχής στα εν λόγω 
συστήματα σε τέτοιες περιπτώσεις θα 
αποτελούσε αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι 
των υπολοίπων πιστωτών οι οποίοι θα 
έπρεπε να υπόκεινται στην άσκηση των 
εξουσιών από την αρχή εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  179 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 43 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) Οι καταθέτες που έχουν καταθέσεις 
εγγυημένες από το σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων δεν θα πρέπει να υπόκεινται 
στην εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης 
με ίδια μέσα. Ωστόσο, το σύστημα 
εγγύησης των καταθέσεων συνεισφέρει 
στη χρηματοδότηση της διαδικασίας 
εξυγίανσης στον βαθμό που θα ήταν 
υποχρεωμένο να αποζημιώσει τους 
καταθέτες. Με την άσκηση των εξουσιών 
διάσωσης με ίδια μέσα θα διασφαλίζεται 
ότι οι καταθέτες θα εξακολουθήσουν να 
έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους, 
πράγμα το οποίο ήταν ο κυριότερος λόγος 
για την καθιέρωση των συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων. Η απουσία 
πρόβλεψης της συμμετοχής στα εν λόγω 
συστήματα σε τέτοιες περιπτώσεις θα 
αποτελούσε αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι 
των υπολοίπων πιστωτών οι οποίοι θα 
έπρεπε να υπόκεινται στην άσκηση των 
εξουσιών από την αρχή εξυγίανσης. 

(43) Οι καταθέτες που έχουν καταθέσεις 
εγγυημένες από το σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων και το ίδιο το σύστημα 
εγγύησης των καταθέσεων δεν θα πρέπει 
να υπόκεινται στην εφαρμογή του 
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα. Με την 
άσκηση των εξουσιών διάσωσης με ίδια 
μέσα θα διασφαλίζεται ότι οι καταθέτες θα 
εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στις 
καταθέσεις τους. 

Or. en 
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Τροπολογία  180 
Nuno Melo 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 43 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) Οι καταθέτες που έχουν καταθέσεις 
εγγυημένες από το σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων δεν θα πρέπει να υπόκεινται 
στην εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης 
με ίδια μέσα. Ωστόσο, το σύστημα 
εγγύησης των καταθέσεων συνεισφέρει 
στη χρηματοδότηση της διαδικασίας 
εξυγίανσης στον βαθμό που θα ήταν 
υποχρεωμένο να αποζημιώσει τους 
καταθέτες. Με την άσκηση των εξουσιών 
διάσωσης με ίδια μέσα θα διασφαλίζεται 
ότι οι καταθέτες θα εξακολουθήσουν να 
έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους, 
πράγμα το οποίο ήταν ο κυριότερος λόγος 
για την καθιέρωση των συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων. Η απουσία 
πρόβλεψης της συμμετοχής στα εν λόγω 
συστήματα σε τέτοιες περιπτώσεις θα 
αποτελούσε αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι 
των υπολοίπων πιστωτών οι οποίοι θα 
έπρεπε να υπόκεινται στην άσκηση των 
εξουσιών από την αρχή εξυγίανσης. 

(43) Οι καταθέτες που έχουν καταθέσεις 
οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε 
αξίας δεν υπόκεινται στην εφαρμογή του 
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα. Ωστόσο, 
το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων 
συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της 
διαδικασίας εξυγίανσης στον βαθμό που θα 
ήταν υποχρεωμένο να αποζημιώσει τους 
καταθέτες. Με την άσκηση των εξουσιών 
διάσωσης με ίδια μέσα θα διασφαλίζεται 
ότι οι καταθέτες θα εξακολουθήσουν να 
έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους, 
πράγμα το οποίο ήταν ο κυριότερος λόγος 
για την καθιέρωση των συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων. Η απουσία 
πρόβλεψης της συμμετοχής στα εν λόγω 
συστήματα σε τέτοιες περιπτώσεις θα 
αποτελούσε αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι 
των υπολοίπων πιστωτών οι οποίοι θα 
έπρεπε να υπόκεινται στην άσκηση των 
εξουσιών από την αρχή εξυγίανσης. 

Or. pt 

Τροπολογία  181 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 44 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(44) Για να εφαρμοστεί οι επιμερισμός των 
βαρών από τους μετόχους και τους 
δευτερεύοντες πιστωτές, όπως απαιτείται 
βάσει των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις, ο Ενιαίος Μηχανισμός 
Εξυγίανσης θα μπορούσε να εφαρμόσει, 
κατ’ αναλογία, μετά τη θέση σε εφαρμογή 

(44) Για να εφαρμοστεί οι επιμερισμός των 
βαρών από τους μετόχους και τους 
δευτερεύοντες πιστωτές, όπως απαιτείται 
βάσει των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις, ο Ενιαίος Μηχανισμός 
Εξυγίανσης θα μπορούσε να εφαρμόσει, 
κατ’ αναλογία, μετά τη θέση σε εφαρμογή 
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του παρόντος κανονισμού, το εργαλείο 
διάσωσης με ίδια μέσα. 

του παρόντος κανονισμού, το εργαλείο 
διάσωσης με ίδια μέσα στους εν λόγω 
ενδιαφερομένους. 

Or. en 

Τροπολογία  182 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 44 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(44) Για να εφαρμοστεί οι επιμερισμός των 
βαρών από τους μετόχους και τους 
δευτερεύοντες πιστωτές, όπως απαιτείται 
βάσει των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις, ο Ενιαίος Μηχανισμός 
Εξυγίανσης θα μπορούσε να εφαρμόσει, 
κατ’ αναλογία, μετά τη θέση σε εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, το εργαλείο 
διάσωσης με ίδια μέσα. 

(44) Για να εφαρμοστεί οι επιμερισμός των 
βαρών από τους μετόχους και τους 
δευτερεύοντες πιστωτές, όπως απαιτείται 
βάσει των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις, ο Ενιαίος Μηχανισμός 
Εξυγίανσης θα μπορούσε να εφαρμόσει, 
κατ’ αναλογία, μετά τη θέση σε εφαρμογή 
της οδηγίας (για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)), το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα. 

Or. en 

Τροπολογία  183 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 45 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Για να μην διαρθρώνουν τα ιδρύματα 
τις υποχρεώσεις τους κατά τρόπο που να 
εμποδίζει την αποτελεσματικότητα του 
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, το 
συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τα θεσμικά όργανα κατέχουν 
συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων, 
χρέος μειωμένης εξασφάλισης και 
υποχρεώσεις υψηλής εξασφάλισης, που 
υπόκεινται στο εργαλείο διάσωσης με ίδια 
μέσα, εκφρασμένο ως ποσοστό των 
συνολικών υποχρεώσεων του ιδρύματος, 
που δεν είναι αποδεκτές ως ίδια κεφάλαια 

(45) Για να μην διαρθρώνουν τα ιδρύματα 
τις υποχρεώσεις τους κατά τρόπο που να 
εμποδίζει την αποτελεσματικότητα του 
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, το 
συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τα θεσμικά όργανα κατέχουν 
συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων, 
χρέος μειωμένης εξασφάλισης και 
υποχρεώσεις υψηλής εξασφάλισης, που 
υπόκεινται στο εργαλείο διάσωσης με ίδια 
μέσα, εκφρασμένο ως ποσοστό των 
συνολικών υποχρεώσεων του ιδρύματος, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίων κεφαλαίων, 
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για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 και 
της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της 26ης 
Ιουνίου 2013, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, τα 
οποία τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν 
ανά πάσα στιγμή. 

τα οποία τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν 
ανά πάσα στιγμή. 

__________________  
16 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. 

 

17 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. 

 

Or. en 

Τροπολογία  184 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 45 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Για να μην διαρθρώνουν τα ιδρύματα 
τις υποχρεώσεις τους κατά τρόπο που να 
εμποδίζει την αποτελεσματικότητα του 
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, το 
συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τα θεσμικά όργανα κατέχουν 
συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων, 

(45) Για να μην διαρθρώνουν τα ιδρύματα 
τις υποχρεώσεις τους κατά τρόπο που να 
εμποδίζει την αποτελεσματικότητα του 
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, το 
συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τα θεσμικά όργανα κατέχουν 
συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων, 
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χρέος μειωμένης εξασφάλισης και 
υποχρεώσεις υψηλής εξασφάλισης, που 
υπόκεινται στο εργαλείο διάσωσης με ίδια 
μέσα, εκφρασμένο ως ποσοστό των 
συνολικών υποχρεώσεων του ιδρύματος, 
που δεν είναι αποδεκτές ως ίδια κεφάλαια 
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 και 
της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της 26ης Ιουνίου 
2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου17, τα οποία τα ιδρύματα 
πρέπει να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή. 

χρέος μειωμένης εξασφάλισης και 
υποχρεώσεις υψηλής εξασφάλισης, που 
υπόκεινται στο εργαλείο διάσωσης με ίδια 
μέσα, εκφρασμένο ως ποσοστό των 
συνολικών υποχρεώσεων του ιδρύματος, 
που δεν είναι αποδεκτές ως ίδια κεφάλαια 
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 και 
της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της 26ης Ιουνίου 
2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου17, τα οποία τα ιδρύματα 
πρέπει να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή, και 
τα οποία ορίζονται στα σχέδια 
εξυγίανσης. 

__________________ __________________ 
16 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. 

16 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. 

17 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. 

17 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. 

Or. en 

Τροπολογία  185 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 46 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(46) Η καλύτερη μέθοδος της εξυγίανσης 
θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τις 
περιστάσεις της περίπτωσης και για το 
σκοπό αυτό, πρέπει να είναι διαθέσιμα όλα 
τα εργαλεία εξυγίανσης που προβλέπονται 
από την οδηγία [ ]. 

(46) Η καλύτερη μέθοδος της εξυγίανσης 
θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τις 
περιστάσεις της περίπτωσης, χωρίς 
διακρίσεις προς οποιοδήποτε συμμετέχον 
ή μη συμμετέχον κράτος μέλος ή ομάδα 
κρατών μελών, και για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να είναι διαθέσιμα όλα τα εργαλεία 
εξυγίανσης που προβλέπονται από την 
οδηγία για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών [ ] και να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της εν λόγω οδηγίας. 

Or. en 

Τροπολογία  186 
Sari Essayah 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 47 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Η οδηγία [ ] αναθέτει την εξουσία για 
απομείωση και μετατροπή των 
κεφαλαιακών μέσων σε εθνικές αρχές 
εξυγίανσης, δεδομένου ότι οι 
προϋποθέσεις για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων 
μπορεί να συμπίπτουν με τις προϋποθέσεις 
εξυγίανσης και στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να αξιολογείται κατά πόσον μόνο η 
απομείωση και μετατροπή των 
κεφαλαιακών μέσων επαρκούν για την 
αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής 
ευρωστίας της υπό εξέταση οντότητας ή αν 
είναι αναγκαία και η ανάληψη δράσης 
εξυγίανσης. Κατά κανόνα, θα 
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της 
εξυγίανσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αντικαταστήσει τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης και σε αυτή τη λειτουργία και 
θα πρέπει, επομένως, να εξουσιοδοτηθεί 
να εκτιμήσει κατά πόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την απομείωση και τη 

(47) Η οδηγία [ ] αναθέτει την εξουσία για 
απομείωση και μετατροπή των 
κεφαλαιακών μέσων σε εθνικές αρχές 
εξυγίανσης, δεδομένου ότι οι 
προϋποθέσεις για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων 
μπορεί να συμπίπτουν με τις προϋποθέσεις 
εξυγίανσης και στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να αξιολογείται κατά πόσον μόνο η 
απομείωση και μετατροπή των 
κεφαλαιακών μέσων επαρκούν για την 
αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής 
ευρωστίας της υπό εξέταση οντότητας ή αν 
είναι αναγκαία και η ανάληψη δράσης 
εξυγίανσης. Κατά κανόνα, θα 
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της 
εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αντικαταστήσουν τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης και σε αυτή τη λειτουργία και 
θα πρέπει, επομένως, να εξουσιοδοτηθούν 
να εκτιμήσουν κατά πόσον πληρούνται οι 
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μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων και να 
αποφασίσει αν θα τεθεί μια οντότητα υπό 
εξυγίανση, εφόσον πληρούνται και οι 
απαιτήσεις για εξυγίανση. 

προϋποθέσεις για την απομείωση και τη 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων και να 
αποφασίσουν αν θα τεθεί μια οντότητα 
υπό εξυγίανση, εφόσον πληρούνται και οι 
απαιτήσεις για εξυγίανση. 

Or. en 

Τροπολογία  187 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 47 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Η οδηγία [ ] αναθέτει την εξουσία για 
απομείωση και μετατροπή των 
κεφαλαιακών μέσων σε εθνικές αρχές 
εξυγίανσης, δεδομένου ότι οι 
προϋποθέσεις για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων 
μπορεί να συμπίπτουν με τις προϋποθέσεις 
εξυγίανσης και στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να αξιολογείται κατά πόσον μόνο η 
απομείωση και μετατροπή των 
κεφαλαιακών μέσων επαρκούν για την 
αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής 
ευρωστίας της υπό εξέταση οντότητας ή αν 
είναι αναγκαία και η ανάληψη δράσης 
εξυγίανσης. Κατά κανόνα, θα 
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της 
εξυγίανσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αντικαταστήσει τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης και σε αυτή τη λειτουργία και 
θα πρέπει, επομένως, να εξουσιοδοτηθεί να 
εκτιμήσει κατά πόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την απομείωση και τη 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων και να 
αποφασίσει αν θα τεθεί μια οντότητα υπό 
εξυγίανση, εφόσον πληρούνται και οι 
απαιτήσεις για εξυγίανση. 

(47) Η οδηγία [ ] αναθέτει την εξουσία για 
απομείωση και μετατροπή των 
κεφαλαιακών μέσων σε εθνικές αρχές 
εξυγίανσης, δεδομένου ότι οι 
προϋποθέσεις για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων 
μπορεί να συμπίπτουν με τις προϋποθέσεις 
εξυγίανσης και στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να αξιολογείται κατά πόσον μόνο η 
απομείωση και μετατροπή των 
κεφαλαιακών μέσων επαρκούν για την 
αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής 
ευρωστίας της υπό εξέταση οντότητας ή αν 
είναι αναγκαία και η ανάληψη δράσης 
εξυγίανσης. Κατά κανόνα, θα 
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της 
εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα 
πρέπει να αντικαταστήσει τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης και σε αυτή τη λειτουργία και 
θα πρέπει, επομένως, να εξουσιοδοτηθεί να 
εκτιμήσει κατά πόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την απομείωση και τη 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων και να 
αποφασίσει αν θα τεθεί μια οντότητα υπό 
εξυγίανση, εφόσον πληρούνται και οι 
απαιτήσεις για εξυγίανση. 

Or. en 

Τροπολογία  188 
Diogo Feio 
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Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 48 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(48) Η αποτελεσματικότητα και η 
ομοιομορφία της δράσης εξυγίανσης θα 
πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Για τον σκοπό 
αυτόν, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει 
να διαθέτει την εξουσία, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και όταν μια εθνική αρχή 
εξυγίανσης δεν έχει εφαρμόσει ή δεν έχει 
εφαρμόσει επαρκώς την απόφαση του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, να μεταβιβάσει 
σε άλλο πρόσωπο συγκεκριμένα 
δικαιώματα, περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις ενός ιδρύματος υπό 
εξυγίανση ή να απαιτεί τη μετατροπή των 
χρεωστικών μέσων που περιέχουν 
συμβατική ρήτρα μετατροπής, σε 
ορισμένες περιστάσεις. Θα πρέπει να 
αποκλείεται κάθε δράση των εθνικών 
αρχών εξυγίανσης που περιορίζει ή 
επηρεάζει την άσκηση των εξουσιών ή των 
λειτουργιών του Συμβουλίου Εξυγίανσης. 

(48) Η αποτελεσματικότητα και η 
ομοιομορφία της δράσης εξυγίανσης θα 
πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Για τον σκοπό 
αυτόν, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει 
να διαθέτει την εξουσία, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και όταν μια εθνική αρχή 
εξυγίανσης δεν έχει εφαρμόσει ή δεν έχει 
εφαρμόσει επαρκώς την απόφαση του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης να την 
παρακάμψει, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι η εν λόγω απόφαση 
υλοποιήθηκε. Θα πρέπει να αποκλείεται 
κάθε δράση των εθνικών αρχών 
εξυγίανσης που περιορίζει ή επηρεάζει την 
άσκηση των εξουσιών ή των λειτουργιών 
του Συμβουλίου Εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  189 
Olle Ludvigsson 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (49α) Κατά την εφαρμογή εργαλείων 
εξυγίανσης και κατά την άσκηση 
εξουσιών εξυγίανσης, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να ενημερώνει τους 
υπαλλήλους ή τους εκπροσώπους τους 
και να διεξάγει διαβουλεύσεις με αυτούς. 
Κατά περίπτωση, πρέπει να τηρούνται ως 
προς το θέμα αυτό συλλογικές συμβάσεις 
ή άλλες ρυθμίσεις που προβλέπονται από 
τους κοινωνικούς εταίρους. 
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Or. en 

Τροπολογία  190 
Wolf Klinz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 50 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(50) Δεδομένου ότι το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης αντικαθιστά τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών 
μελών όσον αφορά τις αποφάσεις τους για 
εξυγίανση, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα 
πρέπει επίσης να αντικαθιστά τις εν λόγω 
αρχές για τους σκοπούς της συνεργασίας 
με μη συμμετέχοντα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις λειτουργίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει, ιδίως, να 
αντιπροσωπεύει όλες τις αρχές από τα 
συμμετέχοντα μέλη στα σώματα 
εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών από τα μη συμμετέχοντα κράτη 
μέλη. 

(50) Δεδομένου ότι το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης στηρίζει τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών 
μελών όσον αφορά τις αποφάσεις τους για 
εξυγίανση, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα 
πρέπει επίσης να συνεργάζεται με τις εν 
λόγω αρχές για τους σκοπούς της 
συνεργασίας με μη συμμετέχοντα κράτη 
μέλη όσον αφορά τις λειτουργίες 
εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα 
πρέπει, ιδίως, να αντιπροσωπεύει όλες τις 
αρχές από τα συμμετέχοντα μέλη στα 
σώματα εξυγίανσης, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών από τα 
μη συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

Or. en 

Τροπολογία  191 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 50 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(50) Δεδομένου ότι το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης αντικαθιστά τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών 
μελών όσον αφορά τις αποφάσεις τους για 
εξυγίανση, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα 
πρέπει επίσης να αντικαθιστά τις εν λόγω 
αρχές για τους σκοπούς της συνεργασίας 
με μη συμμετέχοντα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις λειτουργίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει, ιδίως, να 
αντιπροσωπεύει όλες τις αρχές από τα 

(50) Δεδομένου ότι το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης αντικαθιστά τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών 
μελών όσον αφορά τις αποφάσεις τους για 
εξυγίανση, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα 
πρέπει επίσης να αντικαθιστά τις εν λόγω 
αρχές για τους σκοπούς της συνεργασίας 
με μη συμμετέχοντα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις λειτουργίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει, ιδίως, να 
περιλαμβάνει όλες τις αρχές από τα 
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συμμετέχοντα μέλη στα σώματα 
εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών από τα μη συμμετέχοντα κράτη 
μέλη. 

συμμετέχοντα μέλη στα σώματα 
εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών από τα μη συμμετέχοντα κράτη 
μέλη. 

Or. en 

Τροπολογία  192 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 51 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(51) Επειδή πολλά ιδρύματα λειτουργούν 
όχι μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά 
και σε διεθνές επίπεδο, ένας 
αποτελεσματικός μηχανισμός εξυγίανσης 
χρειάζεται να καθορίζει τις αρχές της 
συνεργασίας με τις οικείες αρχές τρίτων 
χωρών. Η στήριξη στις αρχές τρίτων 
χωρών θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα 
με το νομικό πλαίσιο που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 της οδηγίας [ ]. Για τον σκοπό 
αυτόν, εφόσον ότι το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι η ενιαία 
αρχή η οποία έχει την εξουσία να 
προβαίνει στην εξυγίανση 
προβληματικών τραπεζών στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να έχει 
αποκλειστικά την εξουσία να συνάπτει μη 
δεσμευτικές συμφωνίες συνεργασίας με 
τις εν λόγω αρχές τρίτων χωρών, εξ 
ονόματος των εθνικών αρχών των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. 

(51) Επειδή πολλά ιδρύματα λειτουργούν 
όχι μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά 
και σε διεθνές επίπεδο, ένας 
αποτελεσματικός μηχανισμός εξυγίανσης 
χρειάζεται να καθορίζει τις αρχές της 
συνεργασίας με τις οικείες αρχές τρίτων 
χωρών. Η στήριξη στις αρχές τρίτων 
χωρών θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα 
με το νομικό πλαίσιο που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 της οδηγίας [ ]. 

Or. en 

Τροπολογία  193 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 52 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(52) Προκειμένου να εκτελεί 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να 
διαθέτει κατάλληλες εξουσίες έρευνας. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες, είτε απευθείας 
είτε μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης, 
και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, όπου ενδείκνυται σε 
συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. 
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα έχει στη διάθεσή του τη 
δυνατότητα επιτόπιων επιθεωρήσεων, 
ώστε να παρακολουθεί αποτελεσματικά 
την εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και να 
διασφαλίζει ότι η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνουν τις 
αποφάσεις τους με βάση απολύτως 
ακριβείς πληροφορίες. 

(52) Προκειμένου να εκτελεί 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να 
διαθέτει κατάλληλες εξουσίες έρευνας. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες, είτε απευθείας 
είτε μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης, 
και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, όπου ενδείκνυται σε 
συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. 
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα έχει στη διάθεσή του τη 
δυνατότητα επιτόπιων επιθεωρήσεων, 
ώστε να παρακολουθεί αποτελεσματικά 
την εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και να 
διασφαλίζει ότι το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
λαμβάνει τις αποφάσεις του με βάση 
απολύτως ακριβείς πληροφορίες. 

Or. en 

Τροπολογία  194 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 52 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(52) Προκειμένου να εκτελεί 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να 
διαθέτει κατάλληλες εξουσίες έρευνας. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες, είτε απευθείας 
είτε μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης, 
και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, όπου ενδείκνυται σε 
συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. 
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα έχει στη διάθεσή του τη 
δυνατότητα επιτόπιων επιθεωρήσεων, 
ώστε να παρακολουθεί αποτελεσματικά 
την εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και να 

(52) Προκειμένου να εκτελεί 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να 
διαθέτει κατάλληλες εξουσίες έρευνας. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες, είτε απευθείας 
είτε μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης, 
και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, όπου ενδείκνυται σε 
συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. 
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα έχει στη διάθεσή του τη 
δυνατότητα επιτόπιων επιθεωρήσεων, 
ώστε να παρακολουθεί αποτελεσματικά 
την εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και να 
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διασφαλίζει ότι η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνουν τις 
αποφάσεις τους με βάση απολύτως 
ακριβείς πληροφορίες. 

διασφαλίζει ότι το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
λαμβάνει τις αποφάσεις του με βάση 
απολύτως ακριβείς πληροφορίες. 

Or. en 

Τροπολογία  195 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 52 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(52) Προκειμένου να εκτελεί 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να 
διαθέτει κατάλληλες εξουσίες έρευνας. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες, είτε απευθείας 
είτε μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης, 
και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, όπου ενδείκνυται σε 
συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. 
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα έχει στη διάθεσή του τη 
δυνατότητα επιτόπιων επιθεωρήσεων, 
ώστε να παρακολουθεί αποτελεσματικά 
την εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και να 
διασφαλίζει ότι η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνουν τις 
αποφάσεις τους με βάση απολύτως 
ακριβείς πληροφορίες. 

(52) Προκειμένου να εκτελεί 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να 
διαθέτει κατάλληλες εξουσίες έρευνας. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες, είτε απευθείας 
είτε μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης, 
και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, όπου ενδείκνυται σε 
συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, 
χρησιμοποιώντας πλήρως όλες τις 
πληροφορίες που διατίθενται στην ΕΚΤ 
και τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Στο 
πλαίσιο της εξυγίανσης, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα έχει στη διάθεσή του τη 
δυνατότητα επιτόπιων επιθεωρήσεων, 
ώστε να παρακολουθεί αποτελεσματικά 
την εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και να 
διασφαλίζει ότι η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνουν τις 
αποφάσεις τους με βάση απολύτως 
ακριβείς πληροφορίες. 

Or. en 

Τροπολογία  196 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 52 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(52) Προκειμένου να εκτελεί 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να 
διαθέτει κατάλληλες εξουσίες έρευνας. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες, είτε απευθείας 
είτε μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης, 
και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, όπου ενδείκνυται σε 
συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. 
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα έχει στη διάθεσή του τη 
δυνατότητα επιτόπιων επιθεωρήσεων, 
ώστε να παρακολουθεί αποτελεσματικά 
την εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και να 
διασφαλίζει ότι η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνουν τις 
αποφάσεις τους με βάση απολύτως 
ακριβείς πληροφορίες. 

(52) Προκειμένου να εκτελεί 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να 
διαθέτει κατάλληλες εξουσίες έρευνας. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες, είτε απευθείας 
είτε μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης, 
και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, όπου ενδείκνυται σε 
συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. 
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα έχει στη διάθεσή του τη 
δυνατότητα επιτόπιων επιθεωρήσεων, 
ώστε να παρακολουθεί αποτελεσματικά 
την εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και να 
διασφαλίζει ότι η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνουν τις 
αποφάσεις τους με βάση απολύτως 
ακριβείς πληροφορίες. Σε περίπτωση που 
η εθνική αρχή εξυγίανσης δεν διαθέτει 
την οικονομική δυνατότητα για την 
αναγκαία συνδρομή, θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί την εξουσία της για να 
ζητήσει την αναγκαία συνδρομή άλλων 
εθνικών αρχών εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  197 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (52α) Η διαδικασία σχετικά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, των αρμόδιων 
αρχών και των εθνικών αρχών 
εξυγίανσης θα πρέπει να ορίζεται και να 
εφαρμόζεται μέσα από μνημόνιο 
συμφωνίας. 

Or. en 
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Τροπολογία  198 
Olle Ludvigsson 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 53 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(53) Για να διασφαλίζεται ότι το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει πρόσβαση σε 
όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι 
εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να μπορούν να 
επικαλούνται κανόνες περί 
επαγγελματικού απορρήτου για να 
αποφύγουν τη γνωστοποίηση 
πληροφοριών στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. 

(53) Για να διασφαλίζεται ότι το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει πρόσβαση σε 
όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι 
εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να μπορούν να 
επικαλούνται κανόνες περί 
επαγγελματικού απορρήτου για να 
αποφύγουν τη γνωστοποίηση 
πληροφοριών στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. 
Ταυτόχρονα, η δημοσιοποίηση τέτοιων 
πληροφοριών στο Συμβούλιο δεν θα 
πρέπει ποτέ να θεωρείται παραβίαση του 
επαγγελματικού απορρήτου. 

Or. en 

Τροπολογία  199 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 54 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(54) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
τήρηση των αποφάσεων που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο του ενιαίου μηχανισμού 
εξυγίανσης, θα πρέπει να επιβάλλονται 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης. Το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να δικαιούται να 
δίνει εντολές στις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης να επιβάλουν πρόστιμα ή 
περιοδικές χρηματικές ποινές στις 
επιχειρήσεις, λόγω μη συμμόρφωσης προς 
τις υποχρεώσεις βάσει των αποφάσεών 
του. Για να διασφαλιστούν συνεπείς, 
αποδοτικές και αποτελεσματικές 
πρακτικές επιβολής της τήρησης του 

(54) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
τήρηση των αποφάσεων που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο του ενιαίου μηχανισμού 
εξυγίανσης, θα πρέπει να επιβάλλονται 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης. Το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να δικαιούται να 
επιβάλει πρόστιμα ή περιοδικές 
χρηματικές ποινές στις επιχειρήσεις, λόγω 
μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις 
βάσει των αποφάσεών του. Τα εν λόγω 
πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές 
ποινές θα πρέπει να ορίζονται από το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες αρχές, και από την 
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δικαίου, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα 
πρέπει να δικαιούται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές, απευθυνόμενες 
στις εθνικές αρχές εξυγίανσης, σχετικά με 
την επιβολή προστίμων και χρηματικών 
ποινών. 

Επιτροπή.  

Or. en 

Τροπολογία  200 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (54α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
γίνονται πλήρως σεβαστές οι αποφάσεις 
σε όλη την Ένωση, θα πρέπει να 
επιβάλλονται και να εφαρμόζονται 
ισότιμα σε όλα τα κράτη μέλη αναλογικές 
και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση 
παράβασης. Για τον λόγο αυτόν, το 
πλαίσιο για την έγκριση διοικητικών και 
νομικών κυρώσεων θα πρέπει να 
εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική συμμόρφωση. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν 
ελάχιστοι κοινοί κανόνες, προκειμένου να 
υπάρξει απόλυτα ευρωπαϊκός 
μηχανισμός. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να 
εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη σε περίπτωση παράβασης. Τα χρηματοοικονομικά 
ιδρύματα δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν ηπιότερα καθεστώτα σε 
ορισμένα κράτη μέλη. 

Τροπολογία  201 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 54 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (54β) Τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι ενδεχόμενες κυρώσεις οι οποίες 
επιβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…) δημοσιοποιούνται μόνον 
εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση είναι 
αναλογική. 

Or. en 

Τροπολογία  202 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 55 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(55) Όταν μια εθνική αρχή εξυγίανσης 
παραβιάζει τους κανόνες του ενιαίου 
μηχανισμού εξυγίανσης, διότι δεν κάνει 
χρήση των εξουσιών που της παρέχονται 
βάσει του εθνικού δικαίου προκειμένου να 
εφαρμόσει μια εντολή του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ευθύνεται για την 
αποκατάσταση κάθε ζημίας που 
προκαλείται σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, της 
οντότητας ή του ομίλου υπό εξυγίανση, ή 
σε κάθε πιστωτή οποιουδήποτε μέρους 
της εν λόγω οντότητας ή ομίλου σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος, σύμφωνα με 
την εν λόγω νομολογία. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  203 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 56 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(56) Θα πρέπει να θεσπιστούν 
ενδεδειγμένοι κανόνες που να διέπουν τον 
προϋπολογισμό του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού, τη θέσπιση εσωτερικού 
κανονισμού όπου να καθορίζεται η 
διαδικασία για την κατάρτιση και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του, καθώς 
και τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο 
των λογαριασμών. 

(56) Θα πρέπει να θεσπιστούν 
ενδεδειγμένοι κανόνες που να διέπουν την 
έγκριση εσωτερικών κανόνων που 
διευκρινίζουν τη διαδικασία κατάρτισης 
και εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, την 
προετοιμασία, παρακολούθηση και έλεγχό 
του σε τριμηνιαία βάση από τη σύνοδο 
ολομέλειας του ίδιου, καθώς και τον 
εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των 
λογαριασμών. 

Or. en 

Τροπολογία  204 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 56 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (56α) Η σύνοδος ολομέλειας του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας του, να το παρακολουθεί και να 
το ελέγχει σε τριμηνιαία βάση, και να 
εκδίδει γνωμοδοτήσεις ή/και συστάσεις 
για το τριμηνιαίο σχέδιο έκθεσης μέσω 
του εκτελεστικού διευθυντή, οι οποίες θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ένα τμήμα για 
τις δραστηριότητες εξυγίανσης και τις 
τρέχουσες υποθέσεις εξυγίανσης του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, και ένα τμήμα 
για χρηματοοικονομικά και διοικητικά 
θέματα. 

Or. en 

Τροπολογία  205 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 58 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(58) Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι 
το Ταμείο είναι πλήρως διαθέσιμο για τους 
σκοπούς της εξυγίανσης προβληματικών 
ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, το Ταμείο δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν 
άλλο σκοπό, εκτός από την 
αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων 
και των εξουσιών εξυγίανσης. Εξάλλου, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα 
με τους ισχύοντες στόχους και αρχές της 
εξυγίανσης. Συνεπώς, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
οι όποιες ζημίες, δαπάνες ή άλλα έξοδα τα 
οποία συνεπάγεται η χρήση των εργαλείων 
εξυγίανσης αναλαμβάνονται κατά πρώτον 
από τους μετόχους και τους πιστωτές του 
ιδρύματος υπό εξυγίανση. Μόνον εάν 
εξαντληθούν οι πόροι των μετόχων και των 
πιστωτών, θα πρέπει να αναλαμβάνονται 
από το Ταμείο οι ζημίες, οι δαπάνες ή άλλα 
έξοδα τα οποία συνεπάγεται η χρήση των 
εργαλείων εξυγίανσης. 

(58) Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι 
το Ταμείο είναι πλήρως διαθέσιμο για τους 
σκοπούς της εξυγίανσης προβληματικών 
ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, το Ταμείο δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν 
άλλο σκοπό, εκτός από την 
αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων 
και των εξουσιών εξυγίανσης. Εξάλλου, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα 
με τους ισχύοντες στόχους και αρχές της 
εξυγίανσης, σεβόμενο πλήρως τις 
διατάξεις που θεσπίζονται στην οδηγία 
[για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD)]. Το Ταμείο δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για να 
απορροφά απευθείας τις ζημίες ενός 
ιδρύματος ή για σκοπούς 
ανακεφαλαιοποίησης. Συνεπώς, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι όποιες ζημίες, δαπάνες ή 
άλλα έξοδα τα οποία συνεπάγεται η χρήση 
των εργαλείων εξυγίανσης 
αναλαμβάνονται κατά πρώτον από τους 
μετόχους και τους πιστωτές του ιδρύματος 
υπό εξυγίανση. Μόνον εάν εξαντληθούν οι 
πόροι των μετόχων και των πιστωτών, θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται από το Ταμείο 
οι ζημίες, οι δαπάνες ή άλλα έξοδα τα 
οποία συνεπάγεται η χρήση των εργαλείων 
εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  206 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 58 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(58) Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι 
το Ταμείο είναι πλήρως διαθέσιμο για τους 
σκοπούς της εξυγίανσης προβληματικών 
ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, το Ταμείο δεν 

(58) Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι 
το Ταμείο είναι πλήρως διαθέσιμο για τους 
σκοπούς της εξυγίανσης προβληματικών 
ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, το Ταμείο δεν 
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θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν 
άλλο σκοπό, εκτός από την 
αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων 
και των εξουσιών εξυγίανσης. Εξάλλου, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα 
με τους ισχύοντες στόχους και αρχές της 
εξυγίανσης. Συνεπώς, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
οι όποιες ζημίες, δαπάνες ή άλλα έξοδα τα 
οποία συνεπάγεται η χρήση των εργαλείων 
εξυγίανσης αναλαμβάνονται κατά πρώτον 
από τους μετόχους και τους πιστωτές του 
ιδρύματος υπό εξυγίανση. Μόνον εάν 
εξαντληθούν οι πόροι των μετόχων και των 
πιστωτών, θα πρέπει να αναλαμβάνονται 
από το Ταμείο οι ζημίες, οι δαπάνες ή άλλα 
έξοδα τα οποία συνεπάγεται η χρήση των 
εργαλείων εξυγίανσης. 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν 
άλλο σκοπό, εκτός από την 
αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων 
και των εξουσιών εξυγίανσης. Εξάλλου, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα 
με τους ισχύοντες στόχους και αρχές της 
εξυγίανσης. Συνεπώς, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
οι όποιες ζημίες, δαπάνες ή άλλα έξοδα τα 
οποία συνεπάγεται η χρήση των εργαλείων 
εξυγίανσης αναλαμβάνονται κατά πρώτον 
από τους μετόχους και τους πιστωτές του 
ιδρύματος υπό εξυγίανση. Μόνον εάν 
εξαντληθούν οι πόροι των μετόχων και των 
πιστωτών, θα πρέπει να αναλαμβάνονται 
από το Ταμείο οι ζημίες, οι δαπάνες ή άλλα 
έξοδα τα οποία συνεπάγεται η χρήση των 
εργαλείων εξυγίανσης σε σχέση με το 
μερίδιο δραστηριότητας της 
προβληματικής τράπεζας στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 

Or. en 

Τροπολογία  207 
Pablo Zalba Bidegain 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (58α) Ωστόσο, είναι θεμιτό να 
χρησιμοποιείται το Ταμείο πριν από την 
εξάντληση όλων των πιστωτών, όταν 
κατά τη διαδικασία εξυγίανσης ξεκινά η 
διάσωση των καταθέσεων με ίδια μέσα. 
Η εμπιστοσύνη των πολιτών στην 
ασφάλεια των αποταμιεύσεων που 
βρίσκονται σε καταθέσεις μηδενικού 
κινδύνου με αντίστοιχα χαμηλές 
αποδόσεις αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της συνολικής εμπιστοσύνης στο 
τραπεζικό σύστημα. Η προστασία των 
καταθέσεων αποτελεί αναμφίβολα μία 
από τις ζωτικής σημασίας λειτουργίες 
των τραπεζών, και η έλλειψη 
εμπιστοσύνης όσον αφορά την ασφάλεια 
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των καταθέσεων ενέχει τον κίνδυνο 
πρόκλησης μαζικής απόσυρσης 
καταθέσεων, φαινόμενο το οποίο έχει 
καταστροφικές επιπτώσεις στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Κατά 
συνέπεια, η διασφάλιση των καταθέσεων 
κατά τη διαδικασία εξυγίανσης προωθεί 
τους στόχους αυτής και πρέπει να 
αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερων 
προσπαθειών. 

Or. en 

Τροπολογία  208 
Danta Maria Hübner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (59α) Αν εφαρμόζονται εθνικές εισφορές 
επί τραπεζών σε συμμετέχον κράτος 
μέλος, μπορεί να προκύψει μια 
κατάσταση κατά την οποία μια τράπεζα 
απαιτείται να συνεισφέρει τόσο στην 
εθνική εισφορά επί τραπεζών όσο και στο 
ταμείο του ΕΜΕ. Η κατάσταση αυτή θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί έτσι ώστε τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μην 
καταλήξουν να καταβάλλουν διπλή 
εισφορά. 

Or. en 

Τροπολογία  209 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (59α) Θα πρέπει να προβλεφθεί 
πιστωτική διευκόλυνση για το Ταμείο 
Εξυγίανσης, η οποία θα εγγυάται έναν 
πλήρη ευρωπαϊκό μηχανισμό προστασίας 
ο οποίος θα μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να 
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σταματά αποτελεσματικά ένα μεταδοτικό 
φαινόμενο στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Η εν λόγω πιστωτική 
διευκόλυνση θα επιτρέπει στους 
οικονομικούς φορείς να βασίζουν τις 
αποφάσεις τους στην ευρωστία ενός 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και όχι 
στον διαλαμβανόμενο κίνδυνο κυρίαρχου 
κράτους στα κράτη μέλη όπου εδρεύουν 
τα διάφορα ιδρύματα. Χάρη σε αυτή την 
πιστωτική διευκόλυνση, θα πάψει τελικά 
να υπάρχει σχέση μεταξύ του πιστωτικού 
κινδύνου κυρίαρχου κράτους και του 
τραπεζικού συστήματος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ΕΜΧΣ θα πρέπει να συνιστά επιλογή. 

Τροπολογία  210 
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (59α) Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη 
έχουν ήδη επιβάλει εισφορές επί 
τραπεζών, φόρους ή εισφορές εξυγίανσης 
ως απάντηση στην κρίση, θα πρέπει να 
αντικατασταθούν από εισφορές στο 
Ταμείο προκειμένου να αποφευχθούν 
διπλές πληρωμές. 

Or. en 

Τροπολογία  211 
Pablo Zalba Bidegain 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (61α) Για να εξασφαλιστεί η άμεση 
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διαθεσιμότητα επαρκών χρηματοδοτικών 
μέσων για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να συσταθεί 
μηχανισμός δανειοδότησης, κατά 
προτίμηση δυνάμει κοινοτικού μέσου. Η 
πλήρης διαθεσιμότητα χρηματοδότησης 
είναι απαραίτητη για την αξιοπιστία 
ολόκληρου του συστήματος. 

Or. en 

Τροπολογία  212 
Sylvie Goulard 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 62 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(62) Σε περίπτωση που τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη έχουν ήδη καθιερώσει 
εθνικές ρυθμίσεις χρηματοδότησης της 
εξυγίανσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προβλέπουν ότι οι εθνικές ρυθμίσεις 
χρηματοδότησης της εξυγίανσης 
χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά τους μέσα, τα οποία 
έχουν συγκεντρωθεί κατά το παρελθόν 
από ιδρύματα μέσω εισφορών εκ των 
προτέρων, για την παροχή αντιστάθμισης 
στα ιδρύματα για τις εκ των προτέρων 
εισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν 
τα εν λόγω ιδρύματα στο Ταμείο. Η εν 
λόγω επιστροφή θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων των κρατών μελών βάσει 
της οδηγίας 94/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18. 

διαγράφεται 

__________________  
18 Οδηγία 94/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Μαΐου 1994, για την τροποποίηση 
της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ περί 
συντονισμού των όρων καταρτίσεως, 
ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού 
δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για 
την εισαγωγή κινητών αξιών σε 
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χρηματιστήριο αξιών, όσον αφορά την 
υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού 
δελτίου, ΕΕ L 135 της 31.05.1994, σ. 1. 

Or. en 

Τροπολογία  213 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 62 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(62) Σε περίπτωση που τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη έχουν ήδη καθιερώσει εθνικές 
ρυθμίσεις χρηματοδότησης της 
εξυγίανσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προβλέπουν ότι οι εθνικές ρυθμίσεις 
χρηματοδότησης της εξυγίανσης 
χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά τους μέσα, τα οποία 
έχουν συγκεντρωθεί κατά το παρελθόν 
από ιδρύματα μέσω εισφορών εκ των 
προτέρων, για την παροχή αντιστάθμισης 
στα ιδρύματα για τις εκ των προτέρων 
εισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν 
τα εν λόγω ιδρύματα στο Ταμείο. Η εν 
λόγω επιστροφή θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων των κρατών μελών βάσει 
της οδηγίας 94/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18. 

(62) Σε περίπτωση που τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη έχουν ήδη καθιερώσει εθνικές 
ρυθμίσεις χρηματοδότησης της 
εξυγίανσης, τα κεφάλαια που έχουν 
συγκεντρωθεί θα πρέπει να μπορούν να 
μεταβιβαστούν στο Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης. 

__________________  
18 Οδηγία 94/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Μαΐου 1994, για την τροποποίηση 
της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ περί 
συντονισμού των όρων καταρτίσεως, 
ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού 
δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για 
την εισαγωγή κινητών αξιών σε 
χρηματιστήριο αξιών, όσον αφορά την 
υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού 
δελτίου, ΕΕ L 135 της 31.05.1994, σ. 1. 

 

Or. en 
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Τροπολογία  214 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 63 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(63) Προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
δίκαιος υπολογισμός των εισφορών και να 
παρέχονται κίνητρα λειτουργίας με 
μοντέλο που ενέχει λιγότερους κινδύνους, 
για τις εισφορές στο Ταμείο θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός κινδύνου 
στον οποίο εκτίθενται τα πιστωτικά 
ιδρύματα. 

(63) Προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
δίκαιος υπολογισμός των εισφορών και να 
παρέχονται κίνητρα λειτουργίας με 
μοντέλο που ενέχει λιγότερους κινδύνους, 
για τις εισφορές στο Ταμείο, οι οποίες θα 
καθορίζονται από το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, έπειτα από πρόταση της 
αρμόδιας αρχής, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ο βαθμός κινδύνου στον οποίο 
εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Or. en 

Τροπολογία  215 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 63 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(63) Προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
δίκαιος υπολογισμός των εισφορών και να 
παρέχονται κίνητρα λειτουργίας με 
μοντέλο που ενέχει λιγότερους κινδύνους, 
για τις εισφορές στο Ταμείο θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός κινδύνου 
στον οποίο εκτίθενται τα πιστωτικά 
ιδρύματα. 

(63) Προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
δίκαιος υπολογισμός των εισφορών και να 
παρέχονται κίνητρα λειτουργίας με 
μοντέλο που ενέχει λιγότερους κινδύνους, 
για τις εισφορές στο Ταμείο θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός κινδύνου 
στον οποίο εκτίθενται τα πιστωτικά 
ιδρύματα. Σε κάθε κράτος μέλος, οι 
εισφορές θα πρέπει να ανέρχονται στον 
ίδιο ποσοστιαίο στόχο. 

Or. en 

Τροπολογία  216 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 66 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(66) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να 
καθορίζει τον τύπο των εισφορών στο 
Ταμείο και τους λόγους για τους οποίους 
οφείλονται, τον τρόπο με τον οποίο 
υπολογίζεται το ποσό των εισφορών, τον 
τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται· να 
εξειδικεύει τους κανόνες καταχώρισης, 
λογιστικής, υποβολής εκθέσεων και 
λοιπούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για 
να εξασφαλιστεί ότι οι εισφορές 
καταβάλλονται πλήρως και έγκαιρα· να 
καθορίζει το σύστημα εισφορών για τα 
ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας μετά τη στιγμή που το Ταμείο 
έχει φθάσει στο επίπεδο στόχου· να 
καθορίζει τα κριτήρια για την χρονική 
κατανομή των εισφορών· να καθορίζει τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες η καταβολή των 
εισφορών είναι δυνατόν να επισπευσθεί· να 
καθορίζει τα κριτήρια για τον καθορισμό 
των ετήσιων εισφορών· να καθορίζει τα 
μέτρα για τη διευκρίνιση των περιστάσεων 
και προϋποθέσεων, υπό τις οποίες ένα 
ίδρυμα μπορεί να απαλλαγεί, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, από τις εκ των 
υστέρων εισφορές, καθώς και τα μέτρα 
για τη διευκρίνιση των περιστάσεων και 
προϋποθέσεων, υπό τις οποίες ένα ίδρυμα 
μπορεί να απαλλαγεί, εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει, από τις εκ των υστέρων εισφορές. 

(66) Η Επιτροπή, κατόπιν πρότασης του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να 
καθορίζει τον τύπο των εισφορών στο 
Ταμείο και τους λόγους για τους οποίους 
οφείλονται, τον τρόπο με τον οποίο 
υπολογίζεται το ποσό των εισφορών, τον 
τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται· να 
εξειδικεύει τους κανόνες καταχώρισης, 
λογιστικής, υποβολής εκθέσεων και 
λοιπούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για 
να εξασφαλιστεί ότι οι εισφορές 
καταβάλλονται πλήρως και έγκαιρα· να 
καθορίζει το σύστημα εισφορών για τα 
ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας μετά τη στιγμή που το Ταμείο 
έχει φθάσει στο επίπεδο στόχου· να 
καθορίζει τα κριτήρια για την χρονική 
κατανομή των εισφορών· να καθορίζει τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες η καταβολή των 
εισφορών είναι δυνατόν να επισπευσθεί ή 
να καθυστερήσει· να καθορίζει τα 
κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού των 
ετήσιων εισφορών· να καθορίζει τα μέτρα 
για τη διευκρίνιση των περιστάσεων και 
προϋποθέσεων, υπό τις οποίες ένα ίδρυμα 
μπορεί να απαλλαγεί, εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει, από τις εκ των υστέρων εισφορές.  

Or. en 

Τροπολογία  217 
Sari Essayah 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 66 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(66) Η Επιτροπή θα πρέπει να (66) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
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εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να 
καθορίζει τον τύπο των εισφορών στο 
Ταμείο και τους λόγους για τους οποίους 
οφείλονται, τον τρόπο με τον οποίο 
υπολογίζεται το ποσό των εισφορών, τον 
τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται· να 
εξειδικεύει τους κανόνες καταχώρισης, 
λογιστικής, υποβολής εκθέσεων και 
λοιπούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για 
να εξασφαλιστεί ότι οι εισφορές 
καταβάλλονται πλήρως και έγκαιρα· να 
καθορίζει το σύστημα εισφορών για τα 
ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας μετά τη στιγμή που το Ταμείο 
έχει φθάσει στο επίπεδο στόχου· να 
καθορίζει τα κριτήρια για την χρονική 
κατανομή των εισφορών· να καθορίζει τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες η καταβολή των 
εισφορών είναι δυνατόν να επισπευσθεί· να 
καθορίζει τα κριτήρια για τον καθορισμό 
των ετήσιων εισφορών· να καθορίζει τα 
μέτρα για τη διευκρίνιση των περιστάσεων 
και προϋποθέσεων, υπό τις οποίες ένα 
ίδρυμα μπορεί να απαλλαγεί, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, από τις εκ των 
υστέρων εισφορές, καθώς και τα μέτρα για 
τη διευκρίνιση των περιστάσεων και 
προϋποθέσεων, υπό τις οποίες ένα ίδρυμα 
μπορεί να απαλλαγεί, εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει, από τις εκ των υστέρων εισφορές. 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να 
καθορίζει τον τύπο των εισφορών στο 
Ταμείο και τους λόγους για τους οποίους 
οφείλονται, τον τρόπο με τον οποίο 
υπολογίζεται το ποσό των εισφορών, τον 
τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται· να 
εξειδικεύει τους κανόνες καταχώρισης, 
λογιστικής, υποβολής εκθέσεων και 
λοιπούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για 
να εξασφαλιστεί ότι οι εισφορές 
καταβάλλονται πλήρως και έγκαιρα· να 
καθορίζει το σύστημα εισφορών για τα 
ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας μετά τη στιγμή που το Ταμείο 
έχει φθάσει στο επίπεδο στόχου· να 
καθορίζει τα κριτήρια για την χρονική 
κατανομή των εισφορών· να καθορίζει τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες η καταβολή των 
εισφορών είναι δυνατόν να επισπευσθεί· να 
καθορίζει τα κριτήρια για τον καθορισμό 
των ετήσιων εισφορών εντός των ορίων 
που καθορίζονται από τον παρόντα 
κανονισμό· να καθορίζει τα μέτρα για τη 
διευκρίνιση των περιστάσεων και 
προϋποθέσεων, υπό τις οποίες ένα ίδρυμα 
μπορεί να απαλλαγεί, εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει, από τις εκ των υστέρων εισφορές, 
καθώς και τα μέτρα για τη διευκρίνιση των 
περιστάσεων και προϋποθέσεων, υπό τις 
οποίες ένα ίδρυμα μπορεί να απαλλαγεί, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, από τις εκ των 
υστέρων εισφορές. 

Or. en 

Τροπολογία  218 
Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 66 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (66α) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού, κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους δυνάμει του 
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παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης ενεργούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της [οδηγίας 
για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD)] και τυχόν 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
εγκρίνονται δυνάμει της εν λόγω οδηγίας. 
Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει, επίσης, να 
υπόκεινται στις κατευθυντήριες γραμμές 
και τις συστάσεις που έχουν εγκριθεί από 
την ΕΑΤ σε σχέση με την [οδηγία για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD)] και, κατά περίπτωση, 
σε τυχόν αποφάσεις της ΕΑΤ κατά τη 
διάρκεια της δεσμευτικής 
διαμεσολάβησης σύμφωνα με το άρθρο 
19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010. 

Or. en 

Τροπολογία  219 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 67 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(67) Για να διαφυλαχθεί ο απόρρητος 
χαρακτήρας των εργασιών του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, τα μέλη του, το προσωπικό 
του Συμβουλίου Εξυγίανσης, 
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού 
που ανταλλάσσεται με τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη ή είναι αποσπασμένο από αυτά 
με σκοπό την εκτέλεση καθηκόντων 
εξυγίανσης, θα πρέπει να υπόκεινται σε 
απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού 
απορρήτου, ακόμη και μετά την παύση των 
καθηκόντων τους. Για τον σκοπό της 
διεκπεραίωσης των καθηκόντων που του 
έχουν ανατεθεί, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο, υπό 
όρους, να ανταλλάσσει πληροφορίες με 
αρχές και οργανισμούς των κρατών μελών 

(67) Για να διαφυλαχθεί ο απόρρητος 
χαρακτήρας των εργασιών του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, τα μέλη του, το προσωπικό 
του Συμβουλίου Εξυγίανσης, 
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού 
που ανταλλάσσεται με τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη ή είναι αποσπασμένο από αυτά 
με σκοπό την εκτέλεση καθηκόντων 
εξυγίανσης, θα πρέπει να υπόκεινται σε 
απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού 
απορρήτου, ακόμη και μετά την παύση των 
καθηκόντων τους. Οι εν λόγω απαιτήσεις 
θα πρέπει να ισχύουν και για άλλα 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης και πρόσωπα 
εξουσιοδοτημένα ή διορισμένα από τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης των κρατών 
μελών για τη διενέργεια επιτόπιων 
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ή της Ένωσης. επιθεωρήσεων, καθώς και για 
παρατηρητές που καλούνται να 
παρίστανται στη σύνοδο ολομέλειας και 
στην εκτελεστική σύνοδο του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης. Για τον σκοπό της 
διεκπεραίωσης των καθηκόντων που του 
έχουν ανατεθεί, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο, υπό 
όρους, να ανταλλάσσει πληροφορίες με 
αρχές και οργανισμούς των κρατών μελών 
ή της Ένωσης. 

Or. en 

Τροπολογία  220 
Gunnar Hökmark 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (68α) Στον βαθμό που οι αποφάσεις 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
υπόκεινται σε δεσμευτική διαμεσολάβηση 
της ΕΑΤ δυνάμει του άρθρου 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι εν 
λόγω αποφάσεις είναι δεσμευτικές για όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υποθέτοντας ότι η Επιτροπή πρόκειται να συμμετάσχει στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, δεν 
είναι σαφές κατά πόσο η ΕΑΤ, ως οργανισμός, θα μπορεί να επιβάλει απόφαση δεσμευτικής 
διαμεσολάβησης στην Επιτροπή η οποία συνιστά θεσμικό όργανο που έχει θεσπιστεί από τη 
Συνθήκη. Στον βαθμό που οι αποφάσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα υπόκεινται στη 
δεσμευτική διαμεσολάβηση της ΕΑΤ – βαθμός που πρόκειται να καθοριστεί στην οδηγία BRRD 
(οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών) – θα πρέπει να καθίσταται σαφές 
ότι οι εν λόγω αποφάσεις δεν είναι μόνο δεσμευτικές για τις αρχές εξυγίανσης μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών αλλά και για την Επιτροπή. 

Τροπολογία  221 
Diogo Feio 
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Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 69 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(69) Έως ότου καταστεί πλήρως 
λειτουργικό το Συμβούλιο Εξυγίανσης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για 
την αρχική λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης 
των αναγκαίων εισφορών για την κάλυψη 
των διοικητικών δαπανών, και του 
διορισμού προσωρινού εκτελεστικού 
διευθυντή, ο οποίος θα είναι 
επιφορτισμένος με το καθήκον να εγκρίνει 
όλες τις αναγκαίες πληρωμές για 
λογαριασμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης. 

(69) Έως ότου καταστεί πλήρως 
λειτουργικό το Συμβούλιο Εξυγίανσης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για 
την αρχική λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης 
των πρώτων αναγκαίων εισφορών για την 
κάλυψη των διοικητικών δαπανών, και του 
διορισμού προσωρινού εκτελεστικού 
διευθυντή, ο οποίος θα είναι 
επιφορτισμένος με το καθήκον να εγκρίνει 
όλες τις αναγκαίες πληρωμές για 
λογαριασμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  222 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 69 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(69) Έως ότου καταστεί πλήρως 
λειτουργικό το Συμβούλιο Εξυγίανσης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για 
την αρχική λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης 
των αναγκαίων εισφορών για την κάλυψη 
των διοικητικών δαπανών, και του 
διορισμού προσωρινού εκτελεστικού 
διευθυντή, ο οποίος θα είναι 
επιφορτισμένος με το καθήκον να εγκρίνει 
όλες τις αναγκαίες πληρωμές για 
λογαριασμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης. 

(69) Έως ότου καταστεί πλήρως 
λειτουργικό το Συμβούλιο Εξυγίανσης, οι 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνες για την αρχική λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης 
των αναγκαίων εισφορών για την κάλυψη 
των διοικητικών δαπανών, και του 
διορισμού προσωρινού εκτελεστικού 
διευθυντή, ο οποίος θα είναι 
επιφορτισμένος με το καθήκον να εγκρίνει 
όλες τις αναγκαίες πληρωμές για 
λογαριασμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  223 
Olle Ludvigsson 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 70 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(70) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την 
επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου, και πρέπει να εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και 
αρχές. 

(70) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας, το δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, την επιχειρηματική ελευθερία, 
το δικαίωμα των εργαζομένων στην 
ενημέρωση και τη διαβούλευση στο 
πλαίσιο της επιχείρησης, το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου, και πρέπει να εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και 
αρχές. 

Or. en 

Τροπολογία  224 
Jean-Paul Gauzès 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 71 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (71α) Με σκοπό τη διάρρηξη του δεσμού 
μεταξύ κρατών και τραπεζών και την 
εξασφάλιση της απόδοσης και της 
αξιοπιστίας του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης, ιδίως εφόσον ο Ενιαίος 
Μηχανισμός Εξυγίανσης δεν 
χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου, είναι 
σημαντική η θέσπιση μιας ευρωπαϊκής 
δημόσιας δανειακής διευκόλυνσης από 
την ημέρα έναρξης ισχύος του Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης. Κάθε δάνειο 
που προέρχεται από την εν λόγω δανειακή 
διευκόλυνση θα πρέπει να αποπληρώνεται 
από το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης εντός 
συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος. 

Or. en 
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Τροπολογία  225 
Sylvie Goulard 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 71 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (71α) Με σκοπό τη διάρρηξη του δεσμού 
μεταξύ δημόσιου χρέους και τραπεζών 
και την εξασφάλιση της απόδοσης και 
της αξιοπιστίας του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης, ιδίως εφόσον ο Ενιαίος 
Μηχανισμός Εξυγίανσης δεν έχει φτάσει 
σε επίπεδα πλήρους χρηματοδότησης, 
είναι σημαντική η θέσπιση μιας κοινής 
κοινοτικής δανειακής διευκόλυνσης 
(φορολογικός μηχανισμός προστασίας) 
για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Κάθε 
δάνειο που προέρχεται από την εν λόγω 
δανειακή διευκόλυνση θα πρέπει να 
αποπληρώνεται από το Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης εντός συμφωνημένου 
χρονοδιαγράμματος. 

Or. en 

Τροπολογία  226 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Αυτοί οι ενιαίοι κανόνες και διαδικασία 
εφαρμόζονται από την Επιτροπή, από 
κοινού με Συμβούλιο Εξυγίανσης και τις 
αρχές εξυγίανσης των συμμετεχόντων 
κρατών μελών, στο πλαίσιο ενιαίου 
μηχανισμού εξυγίανσης που καθιερώνεται 
με τον παρόντα κανονισμό. Ο ενιαίος 
μηχανισμός εξυγίανσης στηρίζεται από 
ενιαίο ταμείο εξυγίανσης τραπεζών 
(εφεξής «το Ταμείο»). 

Αυτοί οι ενιαίοι κανόνες και διαδικασία 
εφαρμόζονται από Συμβούλιο Εξυγίανσης, 
τις αρχές εξυγίανσης των συμμετεχόντων 
κρατών μελών και την Επιτροπή υπό το 
πρίσμα των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις, στο πλαίσιο ενιαίου 
μηχανισμού εξυγίανσης που καθιερώνεται 
με τον παρόντα κανονισμό. Ο ενιαίος 
μηχανισμός εξυγίανσης στηρίζεται από 
ενιαίο ταμείο εξυγίανσης τραπεζών 
(εφεξής «το Ταμείο»). 

Or. en 
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Τροπολογία  227 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Αυτοί οι ενιαίοι κανόνες και διαδικασία 
εφαρμόζονται από την Επιτροπή, από 
κοινού με Συμβούλιο Εξυγίανσης και τις 
αρχές εξυγίανσης των συμμετεχόντων 
κρατών μελών, στο πλαίσιο ενιαίου 
μηχανισμού εξυγίανσης που καθιερώνεται 
με τον παρόντα κανονισμό. Ο ενιαίος 
μηχανισμός εξυγίανσης στηρίζεται από 
ενιαίο ταμείο εξυγίανσης τραπεζών 
(εφεξής «το Ταμείο»). 

Αυτοί οι ενιαίοι κανόνες και διαδικασία 
εφαρμόζονται από ένα Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, από κοινού με την Επιτροπή 
και τις αρχές εξυγίανσης των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, στο 
πλαίσιο ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης 
που καθιερώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό. Ο ενιαίος μηχανισμός 
εξυγίανσης στηρίζεται από ενιαίο ταμείο 
εξυγίανσης τραπεζών (εφεξής «το 
Ταμείο»). 

Or. en 

Τροπολογία  228 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Αυτοί οι ενιαίοι κανόνες και διαδικασία 
εφαρμόζονται από την Επιτροπή, από 
κοινού με Συμβούλιο Εξυγίανσης και τις 
αρχές εξυγίανσης των συμμετεχόντων 
κρατών μελών, στο πλαίσιο ενιαίου 
μηχανισμού εξυγίανσης που καθιερώνεται 
με τον παρόντα κανονισμό. Ο ενιαίος 
μηχανισμός εξυγίανσης στηρίζεται από 
ενιαίο ταμείο εξυγίανσης τραπεζών 
(εφεξής «το Ταμείο»). 

Αυτοί οι ενιαίοι κανόνες και διαδικασία 
εφαρμόζονται από την Επιτροπή, από 
κοινού με Συμβούλιο Εξυγίανσης και τις 
αρχές εξυγίανσης των συμμετεχόντων 
κρατών μελών, στο πλαίσιο ενιαίου 
μηχανισμού εξυγίανσης που καθιερώνεται 
με τον παρόντα κανονισμό. Ο ενιαίος 
μηχανισμός εξυγίανσης στηρίζεται από 
κεντρικά συντονισμένο δίκτυο εθνικών 
ταμείων εξυγίανσης τραπεζών (εφεξής «το 
Ταμείο»). 

Or. en 

Τροπολογία  229 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες οντότητες: 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
ακόλουθα: 

Or. en 

Τροπολογία  230 
Wolf Klinz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη· 

α) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και τα οποία 
υπόκεινται σε άμεση εποπτεία που 
διενεργείται από την ΕΚΤ σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ ] 
του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών 
καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που 
αφορούν την προληπτική εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων· 

Or. en 

Τροπολογία  231 
Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη· 

α) σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2013 του Συμβουλίου ειδικών 
καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που 
αφορούν την προληπτική εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι 
εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη 
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μέλη· 

Or. en 

Τροπολογία  232 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη· 

α) οντότητες για τις οποίες η ΕΚΤ 
αναλαμβάνει άμεση ευθύνη εποπτείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
για τον ΕΕΜ· 

Or. en 

Τροπολογία  233 
Burkhard Balz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη· 

α) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη τα οποία 
βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία του 
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ ] του 
Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών 
καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που 
αφορούν την προληπτική εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων· 

 (Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
σύνολο του κειμένου.) 

Or. en 

Justification 

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
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at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level. 

Τροπολογία  234 
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη· 

α) πιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται 
υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ ] του Συμβουλίου για την 
ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά 
με τις πολιτικές που αφορούν την 
προληπτική εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων· 

Or. en 

Τροπολογία  235 
Herbert Dorfmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη· 

α) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα οποία 
τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας· 

Or. en 

Τροπολογία  236 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) μητρικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες 
σε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών 
και των μικτών χρηματοοικονομικών 
εταιρειών συμμετοχών, εφόσον 
υπόκεινται σε ενοποιημένη εποπτεία που 
διενεργείται από την ΕΚΤ, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ ] του Συμβουλίου 
για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την 
προληπτική εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  237 
Werner Langen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εκτός εάν έχουν χαρακτηρισθεί λιγότερο 
σημαντικές σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 4 του κανονισμού του 
Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών 
καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που 
αφορούν την προληπτική εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Or. de 

Τροπολογία  238 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Καμία πράξη ή πολιτική δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού δεν εισάγει, άμεσα 
ή έμμεσα, διακρίσεις κατά οποιουδήποτε 
κράτους μέλους ή ομάδας κρατών μελών 
ως τόπου παροχής τραπεζικών ή 
οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών σε 
οποιοδήποτε νόμισμα. 

Or. en 

Τροπολογία  239 
Peter Simon 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι αναπτυξιακές τράπεζες εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. 

Or. de 

Τροπολογία  240 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 

 Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί, 
με δική του πρωτοβουλία, να απευθύνει 
τις οδηγίες του σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό σε οποιοδήποτε 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη εφόσον θεωρεί 
ότι η πτώχευσή του μπορεί να οδηγήσει 
σε σοβαρή διαταραχή της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

Or. en 
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Τροπολογία  241 
Leonardo Domenici, Gianni Pittella 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 
 Συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΜΕ 
 1. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 

και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης εκτελούν 
τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο ενός 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης 
σύμφωνα με τα πεδία αρμοδιότητάς τους 
δυνάμει των κανόνων της οδηγίας για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD) και του παρόντος 
κανονισμού. 

 2. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
επιφορτίζονται με το καθήκον να 
συνεργάζονται με καλή πίστη, έχουν την 
υποχρέωση να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και να συγκλίνουν σε 
συνεπείς πρακτικές εξυγίανσης. 

 3. Η Επιτροπή εποπτεύει τη λειτουργία 
του μηχανισμού βάσει των ευθυνών και 
της διαδικασίας που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

Τροπολογία  242 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 
 1. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 

και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης εκτελούν 
τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο ενός 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης 



 

PE521.747v01-00 114/191 AM\1006888EL.doc 

EL 

σύμφωνα με τα πεδία αρμοδιότητάς τους 
δυνάμει των κανόνων της οδηγίας για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD) και του παρόντος 
κανονισμού. 

 2. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
επιφορτίζονται με το καθήκον να 
συνεργάζονται με καλή πίστη, έχουν την 
υποχρέωση να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και να συγκλίνουν σε 
συνεπείς πρακτικές εξυγίανσης. 

 3. Η Επιτροπή εποπτεύει τη λειτουργία 
του μηχανισμού βάσει των ευθυνών και 
της διαδικασίας που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

Τροπολογία  243 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας [ ] 
και στο άρθρο 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 201319. 
Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας [ ], 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 201319 και 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. 
Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα παράγραφος ορίζει ότι ισχύουν οι ορισμοί της οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών (BRRD), της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD4) και του 
κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR), καθώς και οι πρόσθετοι ορισμοί που 
παρέχονται στο παρόν άρθρο. Ως εκ τούτου, η επανάληψη ορισμών στο εν λόγω άρθρο είναι 
περιττή, μη συμβατή με την παρούσα παράγραφο. 
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Τροπολογία  244 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) «ΕΚΤ»: το Εποπτικό Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως 
θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[ ] του Συμβουλίου· 

Or. en 

Τροπολογία  245 
Sławomir Nitras 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «εθνική αρχή εξυγίανσης»: η αρχή που 
ορίζεται από κράτος μέλος, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της οδηγίας [ ]· 

(2) «εθνική αρχή εξυγίανσης»: η αρχή που 
ορίζεται από συμμετέχον κράτος μέλος, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας [ ]· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός της «εθνικής αρχής εξυγίανσης» θα πρέπει να περιορίζεται σε μια αρχή που 
διορίζεται από συμμετέχον κράτος μέλος, πράγμα το οποίο θα συνάδει επίσης με την προσέγγιση 
που εφαρμόζει ο κανονισμός για τον ΕΕΜ. 

Τροπολογία  246 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) «Συμβούλιο Εξυγίανσης»: το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης του Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης όπως ορίζεται 
στα άρθρα 38 και 39 του παρόντος 
κανονισμού· 



 

PE521.747v01-00 116/191 AM\1006888EL.doc 

EL 

Or. en 

Τροπολογία  247 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) «αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου»: 
η εθνική αρχή εξυγίανσης του 
συμμετέχοντος κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα ή η 
μητρική επιχείρηση που υπόκειται σε 
ενοποιημένη εποπτεία· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  248 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) «πιστωτικό ίδρυμα»: πιστωτικό 
ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 575/201320· 

διαγράφεται 

__________________  
20 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. 

 

Or. en 

Τροπολογία  249 
Sharon Bowles 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) «επιχείρηση επενδύσεων»: επιχείρηση 
επενδύσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο 2) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, η οποία υπόκειται 
στην απαίτηση αρχικού κεφαλαίου που 
καθορίζεται στο άρθρο 9 του εν λόγω 
κανονισμού· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  250 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) «χρηματοδοτικό ίδρυμα»: 
χρηματοδοτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 26) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  251 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) «μητρική επιχείρηση»: μητρική 
επιχείρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο 15) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων, 
των χρηματοδοτικών εταιρειών 
συμμετοχών και των μικτών 
χρηματοοικονομικών εταιρειών 
συμμετοχών· 

διαγράφεται 
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Or. en 

Τροπολογία  252 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) «ίδρυμα υπό εξυγίανση»: οντότητα 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 για την 
οποία αναλαμβάνεται δράση εξυγίανσης· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  253 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) «ίδρυμα»: πιστωτικό ίδρυμα ή 
επιχείρηση επενδύσεων που καλύπτεται 
από ενοποιημένη εποπτεία, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 στοιχείο γ)· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  254 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) «όμιλος»: μητρική επιχείρηση και οι 
θυγατρικές της, που είναι οντότητες κατά 
την έννοια του άρθρου 2· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  255 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) «θυγατρική»: θυγατρική όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
σημείο 16) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  256 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) «εργαλείο πώλησης 
δραστηριοτήτων»: η μεταβίβαση μέσων 
ιδιοκτησίας, περιουσιακών στοιχείων, 
δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων ενός 
ιδρύματος, που πληροί τις προϋποθέσεις 
για εξυγίανση, σε έναν αγοραστή που δεν 
είναι μεταβατικό ίδρυμα· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  257 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) «εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος»: 
η μεταβίβαση των περιουσιακών 
στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων 
ενός ιδρύματος, που πληροί τις 
προϋποθέσεις για εξυγίανση, σε ένα 
μεταβατικό ίδρυμα· 

διαγράφεται 
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Or. en 

Τροπολογία  258 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) «εργαλείο διαχωρισμού 
περιουσιακών στοιχείων»: η μεταβίβαση 
περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή 
υποχρεώσεων ενός ιδρύματος, που πληροί 
τις προϋποθέσεις για εξυγίανση, σε έναν 
φορέα διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  259 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) «εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα»: η 
απομείωση και μετατροπή των 
υποχρεώσεων ενός ιδρύματος που πληροί 
τις προϋποθέσεις για εξυγίανση· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  260 
Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Η Επιτροπή, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, οι αρχές εξυγίανσης και οι 
αρμόδιες αρχές κρατών μελών που δεν 
συνιστούν συμμετέχοντα κράτη μέλη 
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συνάπτουν μνημόνιο συμφωνίας στο 
οποίο περιγράφονται οι γενικοί όροι της 
μεταξύ τους συνεργασίας κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει 
της [οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)]. Το 
μνημόνιο συμφωνίας διευκρινίζει, μεταξύ 
άλλων, τη διαβούλευση που αφορά 
αποφάσεις της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης που ισχύουν για 
θυγατρικές ή υποκαταστήματα που 
εδρεύουν σε μη συμμετέχον κράτος μέλος, 
των οποίων η μητρική εταιρεία εδρεύει 
σε συμμετέχον κράτος μέλος. Το 
μνημόνιο επανεξετάζεται σε τακτική 
βάση. 

Or. en 

Τροπολογία  261 
Thomas Händel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) «κρίσιμο μέγεθος»: το μέγεθος ή η 
διασύνδεση οντότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 2, που έχει φτάσει σε επίπεδο 
το οποίο υπερβαίνει, σε περιόδους κρίσης, 
τη δυνατότητα ομαλής εξυγίανσης, 
καθώς οποιαδήποτε πράξη εξυγίανσης ή 
ομαλής αφερεγγυότητας θα οδηγούσε σε 
σοβαρές οικονομικές διαταραχές και, ως 
εκ τούτου, θα καθίστατο αναπόφευκτη η 
δημόσια διάσωση και η κοινωνικοποίηση 
των ζημιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  262 
Wolf Klinz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης ασκούν καθήκοντα ή εξουσίες, 
που, σύμφωνα με την οδηγία [ ] πρέπει να 
ασκούνται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας [ ], θεωρείται 
ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε 
περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού 
ομίλου, ως η οικεία εθνική αρχή 
εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου. 

1. Όταν, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
ασκεί καθήκοντα ή εξουσίες, που, 
σύμφωνα με την οδηγία [ ] πρέπει να 
ασκούνται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας [ ], θεωρείται 
ως συντονιστής της οικείας εθνικής 
αρχής εξυγίανσης ή, σε περίπτωση 
εξυγίανσης διασυνοριακού ομίλου, των 
οικείων εθνικών αρχών εξυγίανσης σε 
επίπεδο ομίλου. 

Or. en 

Τροπολογία  263 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης ασκούν καθήκοντα ή εξουσίες, 
που, σύμφωνα με την οδηγία [ ] πρέπει να 
ασκούνται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας [ ], θεωρείται 
ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε 
περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού 
ομίλου, ως η οικεία εθνική αρχή 
εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου. 

1. Όταν, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
ασκεί καθήκοντα ή εξουσίες, που, 
σύμφωνα με την οδηγία [ ] πρέπει να 
ασκούνται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας [ ], θεωρείται 
ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε 
περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού 
ομίλου, ως η οικεία εθνική αρχή 
εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου. 

Or. en 

Τροπολογία  264 
Olle Schmidt 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης ασκούν καθήκοντα ή εξουσίες, 
που, σύμφωνα με την οδηγία [ ] πρέπει να 
ασκούνται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας [ ], θεωρείται 
ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε 
περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού 
ομίλου, ως η οικεία εθνική αρχή 
εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου. 

1. Όταν, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
ασκεί καθήκοντα ή εξουσίες, που, 
σύμφωνα με την οδηγία [ ] πρέπει να 
ασκούνται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας [ ], θεωρείται 
ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε 
περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού 
ομίλου, ως η οικεία εθνική αρχή 
εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου. 

Or. en 

Τροπολογία  265 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης ασκούν καθήκοντα ή εξουσίες, 
που, σύμφωνα με την οδηγία [ ] πρέπει να 
ασκούνται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας [ ], θεωρείται 
ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε 
περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού 
ομίλου, ως η οικεία εθνική αρχή 
εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου. 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του 
παρόντος κανονισμού, όταν, δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ή το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης ασκούν καθήκοντα 
ή εξουσίες, που, σύμφωνα με την οδηγία [ 
] πρέπει να ασκούνται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας [ ], θεωρείται 
ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε 
περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού 
ομίλου, ως η οικεία εθνική αρχή 
εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου. 

Or. en 

Τροπολογία  266 
Leonardo Domenici, Gianni Pittella 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης ασκούν καθήκοντα ή εξουσίες, 
που, σύμφωνα με την οδηγία [ ] πρέπει να 
ασκούνται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας [ ], θεωρείται 
ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε 
περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού 
ομίλου, ως η οικεία εθνική αρχή 
εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου. 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ή το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης ασκούν καθήκοντα 
ή εξουσίες, που, σύμφωνα με την οδηγία [ 
] πρέπει να ασκούνται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας [ ], θεωρείται 
ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε 
περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού 
ομίλου, ως η οικεία εθνική αρχή 
εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου. 

Or. en 

Τροπολογία  267 
Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν ενεργεί 
ως εθνική αρχή εξυγίανσης, ενεργεί, 
αναλόγως με την περίπτωση, βάσει 
εξουσιοδότησης από την Επιτροπή. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  268 
Werner Langen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν ενεργεί 
ως εθνική αρχή εξυγίανσης, ενεργεί, 
αναλόγως με την περίπτωση, βάσει 

2. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενεργεί στο 
πλαίσιο των εξουσιών που του 
ανατίθενται μέσω του παρόντος 
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εξουσιοδότησης από την Επιτροπή. κανονισμού. 

Or. de 

Τροπολογία  269 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν ενεργεί 
ως εθνική αρχή εξυγίανσης, ενεργεί, 
αναλόγως με την περίπτωση, βάσει 
εξουσιοδότησης από την Επιτροπή. 

2. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενεργεί βάσει 
της οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών [ ] και σύμφωνα 
με αυτήν. Τα μη συμμετέχοντα κράτη 
μέλη ή οι οντότητες εντός αυτών δεν 
υφίστανται διακρίσεις ούτε βρίσκονται σε 
χειρότερη θέση ως αποτέλεσμα ενεργειών 
που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού απ' ότι εάν οι 
ενέργειες αυτές είχαν πραγματοποιηθεί εξ 
ολοκλήρου στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών [ ]. 

Or. en 

Τροπολογία  270 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν ενεργεί 
ως εθνική αρχή εξυγίανσης, ενεργεί, 
αναλόγως με την περίπτωση, βάσει 
εξουσιοδότησης από την Επιτροπή. 

2. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν ενεργεί 
ως εθνική αρχή εξυγίανσης, ενεργεί, 
αναλόγως με την περίπτωση, σε 
διαβούλευση με την Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  271 
Wolf Klinz 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν ενεργεί 
ως εθνική αρχή εξυγίανσης, ενεργεί, 
αναλόγως με την περίπτωση, βάσει 
εξουσιοδότησης από την Επιτροπή. 

2. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν ενεργεί 
ως εθνική αρχή εξυγίανσης, ενεργεί, 
αναλόγως με την περίπτωση, βάσει 
εξουσιοδότησης από τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  272 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, οι εθνικές αρχές 
εξυγίανσης του συμμετέχοντος κράτους 
μέλους ενεργούν βάσει των σχετικών 
διατάξεων του εθνικού δικαίου, όπως 
έχουν εναρμονιστεί με την οδηγία [ ], και 
σύμφωνα με αυτές. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 2, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
του συμμετέχοντος κράτους μέλους 
ενεργούν βάσει των σχετικών διατάξεων 
του εθνικού δικαίου, όπως έχουν 
εναρμονιστεί με την οδηγία [ ], και 
σύμφωνα με αυτές. 

Or. en 

Τροπολογία  273 
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, οι εθνικές αρχές 
εξυγίανσης του συμμετέχοντος κράτους 
μέλους ενεργούν βάσει των σχετικών 
διατάξεων του εθνικού δικαίου, όπως 
έχουν εναρμονιστεί με την οδηγία [ ], και 
σύμφωνα με αυτές. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 2, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
του συμμετέχοντος κράτους μέλους 
ενεργούν βάσει των σχετικών διατάξεων 
του εθνικού δικαίου, όπως έχουν 
εναρμονιστεί με την οδηγία [ ], και 
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σύμφωνα με αυτές. 

Or. en 

Τροπολογία  274 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η εθνική αρχή εξυγίανσης ενημερώνει 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται ή τα μέτρα που σκοπεύει να 
λάβει σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. 

Or. en 

Τροπολογία  275 
Leonardo Domenici, Gianni Pittella 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η εθνική αρχή εξυγίανσης ενημερώνει 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται ή τα μέτρα που σκοπεύει να 
λάβει σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. 

Or. en 

Τροπολογία  276 
Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5α 
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 Συνέπεια προς την [οδηγία για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των 

τραπεζών (BRRD)] 
 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού, κατά την εκτέλεση 
των αντίστοιχων καθηκόντων τους 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης: 

 α) ενεργούν κατά συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της [οδηγίας για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD)] και τυχόν κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που εγκρίνονται 
σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία· 

 β) ενεργούν κατά συμμόρφωση προς 
οποιεσδήποτε αποφάσεις της ΕΑΤ 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 
δυνάμει των σχετικών διατάξεων της 
[οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)] 
εφόσον η Επιτροπή ή το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης (κατά περίπτωση) συμμετέχει 
στη διαμεσολάβηση· και 

 γ) υπόκεινται σε οποιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 
που έχουν εγκριθεί από την ΕΑΤ βάσει 
του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 και σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της [οδηγίας για την ανάκαμψη 
και την εξυγίανση των τραπεζών 
(BRRD)]. 

Or. en 

Τροπολογία  277 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Καμία ενέργεια, πρόταση ή πολιτική του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή 
μιας εθνικής αρχής εξυγίανσης δεν εισάγει 

1. Καμία ενέργεια, πρόταση ή πολιτική του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης ή μιας εθνικής 
αρχής εξυγίανσης δεν εισάγει διακρίσεις 
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διακρίσεις εις βάρος των οντοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, των κατόχων 
καταθέσεων, των επενδυτών ή άλλων 
πιστωτών εγκατεστημένων στην Ένωση, 
βάσει της εθνικότητας ή του τόπου 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

εις βάρος των οντοτήτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2, των κατόχων καταθέσεων, 
των επενδυτών ή άλλων πιστωτών 
εγκατεστημένων στην Ένωση, βάσει της 
εθνικότητας ή του τόπου επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους. 

Or. en 

Τροπολογία  278 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Καμία ενέργεια, πρόταση ή πολιτική του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή 
μιας εθνικής αρχής εξυγίανσης δεν εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος των οντοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, των κατόχων 
καταθέσεων, των επενδυτών ή άλλων 
πιστωτών εγκατεστημένων στην Ένωση, 
βάσει της εθνικότητας ή του τόπου 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

1. Καμία ενέργεια, πρόταση ή πολιτική του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή 
μιας εθνικής αρχής εξυγίανσης δεν εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των 
κατόχων καταθέσεων, των επενδυτών ή 
άλλων πιστωτών εγκατεστημένων στην 
Ένωση, βάσει της εθνικότητας ή του τόπου 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά το άρθρο για τις «γενικές αρχές», θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η Επιτροπή 
είναι επίσης υπεύθυνη για την εσωτερική αγορά και, ως εκ τούτου, η αρχή της μη εισαγωγής 
διακρίσεων θα πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, είτε βρίσκεται σε συμμετέχον είτε σε μη συμμετέχον κράτος 
μέλος. Η διευκρίνιση ευθυγραμμίζει, έτσι, τη μεταχείριση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
με τη μη εισαγωγή διακρίσεων εις βάρος κατόχων καταθέσεων, επενδυτών και άλλων 
πιστωτών. 

Τροπολογία  279 
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Καμία ενέργεια, πρόταση ή πολιτική του 1. Καμία ενέργεια, πρόταση ή πολιτική του 
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Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή 
μιας εθνικής αρχής εξυγίανσης δεν εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος των οντοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, των κατόχων 
καταθέσεων, των επενδυτών ή άλλων 
πιστωτών εγκατεστημένων στην Ένωση, 
βάσει της εθνικότητας ή του τόπου 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή 
μιας εθνικής αρχής εξυγίανσης δεν εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος των οντοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 ή των 
οντοτήτων που εδρεύουν σε μη 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, των κατόχων 
καταθέσεων, των επενδυτών ή άλλων 
πιστωτών εγκατεστημένων στην Ένωση, 
βάσει της εθνικότητας ή του τόπου 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Or. en 

Τροπολογία  280 
Sari Essayah 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Καμία ενέργεια, πρόταση ή πολιτική του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή 
μιας εθνικής αρχής εξυγίανσης δεν εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος των οντοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, των κατόχων 
καταθέσεων, των επενδυτών ή άλλων 
πιστωτών εγκατεστημένων στην Ένωση, 
βάσει της εθνικότητας ή του τόπου 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

1. Καμία ενέργεια, πρόταση ή πολιτική του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής, 
του Συμβουλίου ή μιας εθνικής αρχής 
εξυγίανσης δεν εισάγει διακρίσεις εις 
βάρος των οντοτήτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2, των κατόχων καταθέσεων, 
των επενδυτών ή άλλων πιστωτών 
εγκατεστημένων στην Ένωση, βάσει της 
εθνικότητας ή του τόπου επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους. 

Or. en 

Τροπολογία  281 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Καμία ενέργεια, πρόταση ή πολιτική του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή 
μιας εθνικής αρχής εξυγίανσης δεν εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος των οντοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, των κατόχων 
καταθέσεων, των επενδυτών ή άλλων 

1. Καμία ενέργεια, πρόταση ή πολιτική του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή 
μιας εθνικής αρχής εξυγίανσης δεν εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος των οντοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, των κατόχων 
καταθέσεων, των επενδυτών ή άλλων 
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πιστωτών εγκατεστημένων στην Ένωση, 
βάσει της εθνικότητας ή του τόπου 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

πιστωτών εγκατεστημένων στην Ένωση, 
βάσει της εθνικότητας, του νομίσματος ή 
του τόπου επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους. 

Or. en 

Τροπολογία  282 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι ακόλουθες γενικές αρχές ισχύουν 
για το Συμβούλιο Εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης: 

 α) ενεργεί ανεξάρτητα· 
 β) κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των 

εποπτικών αρμοδιοτήτων και της 
εξυγίανσης· 

 γ) έχει την απαραίτητη 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της 
τραπεζικής αναδιάρθρωσης και 
αφερεγγυότητας· 

 δ) μπορεί να διαχειρίζεται μεγάλους 
τραπεζικούς ομίλους· 

 ε) μπορεί να ενεργεί γρήγορα και 
αμερόληπτα· 

 στ) εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται 
κατάλληλα υπόψη η εθνική 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εσωτερική 
αγορά· και 

 ζ) λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. 

Or. en 

Τροπολογία  283 
Sławomir Nitras 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κάθε πράξη, πρόταση ή πολιτική του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή 
μιας εθνικής αρχής εξυγίανσης στο 
πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης αναλαμβάνεται με σκοπό την 
προώθηση της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος εντός 
της ΕΕ και εντός κάθε συμμετέχοντος 
κράτους μέλους στην ΕΕ, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη και αναλαμβάνοντας την 
υποχρέωση εξασφάλισης της ενότητας 
και της ακεραιότητας της εσωτερικής 
αγοράς, προκειμένου να αποφευχθεί 
δυσανάλογη αύξηση του κόστους στο 
συμμετέχον κράτος μέλος, στον βαθμό 
που θα ήταν μεγαλύτερο απ’ ότι στην 
περίπτωση εξυγίανσης ιδρύματος εκτός 
του πλαισίου του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης. 
 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο μια γενική αρχή περί «μη επιδείνωσης της θέσης 
κράτους» και ένας γενικός όρος κατά της εισαγωγής διακρίσεων (που θα προστατεύει όλα τα 
κράτη μέλη), όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του κανονισμού για τον ΕΕΜ. 

Τροπολογία  284 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις ή 
προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες ενδέχεται 
να έχουν επιπτώσεις σε περισσότερα από 
ένα συμμετέχοντα κράτη μέλη, και ιδίως 
όταν λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν 
ομίλους εγκατεστημένους σε δύο ή 

2. Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε 
ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να έχουν 
επιπτώσεις σε περισσότερα από ένα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη ή σε μη 
συμμετέχον κράτος μέλος, και ιδίως όταν 
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περισσότερα συμμετέχοντα κράτη μέλη, 
λαμβάνει δεόντως υπόψη όλα τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν ομίλους 
εγκατεστημένους σε δύο ή περισσότερα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, λαμβάνει 
δεόντως υπόψη όλα τα ακόλουθα στοιχεία: 

Or. en 

Τροπολογία  285 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις ή 
προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες ενδέχεται 
να έχουν επιπτώσεις σε περισσότερα από 
ένα συμμετέχοντα κράτη μέλη, και ιδίως 
όταν λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν 
ομίλους εγκατεστημένους σε δύο ή 
περισσότερα συμμετέχοντα κράτη μέλη, 
λαμβάνει δεόντως υπόψη όλα τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

2. Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε 
ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να έχουν 
επιπτώσεις σε περισσότερα από ένα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, και ιδίως όταν 
λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν ομίλους 
εγκατεστημένους σε δύο ή περισσότερα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, λαμβάνει 
δεόντως υπόψη όλα τα ακόλουθα στοιχεία: 

Or. en 

Τροπολογία  286 
Sławomir Nitras 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις ή 
προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες ενδέχεται 
να έχουν επιπτώσεις σε περισσότερα από 
ένα συμμετέχοντα κράτη μέλη, και ιδίως 
όταν λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν 
ομίλους εγκατεστημένους σε δύο ή 
περισσότερα συμμετέχοντα κράτη μέλη, 
λαμβάνει δεόντως υπόψη όλα τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

2. Όταν η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης λαμβάνουν αποφάσεις ή 
προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε 
περισσότερα από ένα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, και ιδίως όταν λαμβάνουν αποφάσεις 
που αφορούν ομίλους εγκατεστημένους σε 
δύο ή περισσότερα συμμετέχοντα και μη 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη όλα τα ακόλουθα στοιχεία: 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα παράγραφος θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης και θα 
πρέπει να ισχύει και σε περιπτώσεις που οι αποφάσεις ή ενέργειες έχουν επιπτώσεις σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου μη συμμετέχοντος κράτους μέλους. Θα 
πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι ενέργειες εξυγίανσης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
ΕΜΕ μπορεί να έχουν ευρύ αντίκτυπο στα τραπεζικά συστήματα και στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές σε όλα τα κράτη μέλη. 

Τροπολογία  287 
Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις ή 
προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες ενδέχεται 
να έχουν επιπτώσεις σε περισσότερα από 
ένα συμμετέχοντα κράτη μέλη, και ιδίως 
όταν λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν 
ομίλους εγκατεστημένους σε δύο ή 
περισσότερα συμμετέχοντα κράτη μέλη, 
λαμβάνει δεόντως υπόψη όλα τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

2. Όταν η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης λαμβάνουν αποφάσεις ή 
προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, και 
ιδίως όταν λαμβάνουν αποφάσεις που 
αφορούν ομίλους εγκατεστημένους σε δύο 
ή περισσότερα κράτη μέλη, λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη όλα τα ακόλουθα στοιχεία: 

Or. en 

Τροπολογία  288 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις ή 
προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες ενδέχεται 
να έχουν επιπτώσεις σε περισσότερα από 
ένα συμμετέχοντα κράτη μέλη, και ιδίως 
όταν λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν 
ομίλους εγκατεστημένους σε δύο ή 
περισσότερα συμμετέχοντα κράτη μέλη, 
λαμβάνει δεόντως υπόψη όλα τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

2. Όταν η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης λαμβάνουν αποφάσεις ή 
προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε 
περισσότερα από ένα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, και ιδίως όταν λαμβάνουν αποφάσεις 
που αφορούν ομίλους εγκατεστημένους σε 
δύο ή περισσότερα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, λαμβάνουν δεόντως υπόψη όλα τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
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Or. en 

Τροπολογία  289 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα συμφέροντα των συμμετεχόντων 
κρατών μελών στα οποία 
δραστηριοποιείται ένας όμιλος, και ιδίως 
τις επιπτώσεις οποιασδήποτε απόφασης ή 
ενέργειας ή παράλειψης στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην 
οικονομία, στο σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων ή στο σύστημα αποζημίωσης 
των επενδυτών οποιουδήποτε από τα εν 
λόγω κράτη μέλη· 

α) τα συμφέροντα των κρατών μελών στα 
οποία δραστηριοποιείται ένας όμιλος, και 
ιδίως τις επιπτώσεις οποιασδήποτε 
απόφασης ή ενέργειας ή παράλειψης στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην 
οικονομία, στο σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων ή στο σύστημα αποζημίωσης 
των επενδυτών οποιουδήποτε από τα εν 
λόγω κράτη μέλη· 

Or. en 

Τροπολογία  290 
Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα συμφέροντα των συμμετεχόντων 
κρατών μελών στα οποία 
δραστηριοποιείται ένας όμιλος, και ιδίως 
τις επιπτώσεις οποιασδήποτε απόφασης ή 
ενέργειας ή παράλειψης στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην 
οικονομία, στο σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων ή στο σύστημα αποζημίωσης 
των επενδυτών οποιουδήποτε από τα εν 
λόγω κράτη μέλη· 

α) τα συμφέροντα των κρατών μελών στα 
οποία δραστηριοποιείται ένας όμιλος, και 
ιδίως τις επιπτώσεις οποιασδήποτε 
απόφασης ή ενέργειας ή παράλειψης στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην 
οικονομία, στο σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων ή στο σύστημα αποζημίωσης 
των επενδυτών οποιουδήποτε από τα εν 
λόγω κράτη μέλη· 

Or. en 

Τροπολογία  291 
Robert Goebbels 
 



 

PE521.747v01-00 136/191 AM\1006888EL.doc 

EL 

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα συμφέροντα των συμμετεχόντων 
κρατών μελών στα οποία 
δραστηριοποιείται ένας όμιλος, και ιδίως 
τις επιπτώσεις οποιασδήποτε απόφασης ή 
ενέργειας ή παράλειψης στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην 
οικονομία, στο σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων ή στο σύστημα αποζημίωσης 
των επενδυτών οποιουδήποτε από τα εν 
λόγω κράτη μέλη· 

α) τα συμφέροντα των συμμετεχόντων 
κρατών μελών στα οποία 
δραστηριοποιείται ένας όμιλος, και ιδίως 
τις επιπτώσεις οποιασδήποτε απόφασης ή 
ενέργειας ή παράλειψης στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
απασχόλησης, στην οικονομία, στο 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ή στο 
σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών 
οποιουδήποτε από τα εν λόγω κράτη μέλη· 

Or. en 

Τροπολογία  292 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τον στόχο να εξισορροπούνται τα 
συμφέροντα των διαφόρων εμπλεκομένων 
κρατών μελών και να αποφευχθεί αθέμιτη 
βλάβη ή αθέμιτη προστασία των 
συμφερόντων ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους· 

β) τον στόχο να εξισορροπούνται τα 
συμφέροντα των διαφόρων εμπλεκομένων 
κρατών μελών και να αποφευχθεί αθέμιτη 
βλάβη ή αθέμιτη προστασία των 
συμφερόντων ενός κράτους μέλους ή 
αθέμιτη βλάβη των συμφερόντων μη 
συμμετέχοντος κράτους μέλους· 

Or. en 

Τροπολογία  293 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την ανάγκη να αποφευχθούν αρνητικές 
επιπτώσεις σε άλλα μέρη του ομίλου, του 
οποίου είναι μέλος μια οντότητα 

γ) την ανάγκη να αποφευχθούν αρνητικές 
επιπτώσεις σε άλλα μέρη του ομίλου, του 
οποίου είναι μέλος ένα πιστωτικό ίδρυμα 
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αναφερόμενη στο άρθρο 2 η οποία 
αποτελεί αντικείμενο εξυγίανσης· 

το οποίο αποτελεί αντικείμενο εξυγίανσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το ζήτημα και η αιτιολόγηση είναι ίδια με το ζήτημα και την αιτιολόγηση του άρθρου 6 
παράγραφος 1, ωστόσο, σημειώνεται ότι θα πρέπει να αναφέρεται ως στοιχείο δ) σύμφωνα με 
τη σωστή αρίθμηση. 

Τροπολογία  294 
Sylvie Goulard 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) το συμφέρον του ομίλου στο σύνολό 
του τηρώντας πλήρως το επιχειρηματικό 
του μοντέλο· 

Or. en 

Τροπολογία  295 
Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) την ανάγκη να αποφευχθεί δυσανάλογη 
αύξηση του κόστους που επιβάλλεται 
στους πιστωτές αυτών των οντοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, σε βαθμό ώστε 
να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που θα 
είχαν υποστεί εάν οι οντότητες είχαν 
εκκαθαριστεί μέσω κανονικών 
διαδικασιών αφερεγγυότητας· 

δ) την ανάγκη να αποφευχθεί δυσανάλογη 
αύξηση του κόστους που επιβάλλεται 
στους πιστωτές, σε βαθμό ώστε να είναι 
μεγαλύτερο από εκείνο που θα είχαν 
υποστεί εάν οι οντότητες είχαν 
εκκαθαριστεί μέσω κανονικών 
διαδικασιών αφερεγγυότητας· 

Or. en 

Τροπολογία  296 
Corien Wortmann-Kool 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά την άσκηση εξουσιών εξυγίανσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
[για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD)], εξασφαλίζεται ότι 
οποιεσδήποτε ζημιές, δαπάνες ή άλλα 
έξοδα βαρύνουν κατά πρώτο λόγο τους 
μετόχους και τους πιστωτές του 
ιδρύματος υπό εξυγίανση, προτού 
χρησιμοποιηθεί το Ταμείο για την 
στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής 
των εργαλείων και των εξουσιών 
εξυγίανσης· 

Or. en 

Τροπολογία  297 
Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) τις αποφάσεις που θα πρέπει να 
ληφθούν βάσει του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ 
και οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 10. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  298 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) το συμφέρον της εσωτερικής αγοράς 
στο σύνολό της. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Παρόμοια διευκρίνιση με το άρθρο 6 παράγραφος 1 προκειμένου να ενισχυθεί η δέσμευση της 
Επιτροπής σύμφωνα με τη Συνθήκη. 

Τροπολογία  299 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) κατά πόσον ένα συμμετέχον κράτος 
μέλος είναι μέλος της ευρωζώνης και 
κατά πόσο ενδέχεται να είναι απαραίτητη 
μια διαφοροποιημένη προσέγγιση σε 
ορισμένες περιστάσεις ως αποτέλεσμα 
αυτού. 

Or. en 

Τροπολογία  300 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εξισορροπεί τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με 
τους στόχους της εξυγίανσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 12, αναλόγως με 
τη φύση και τις περιστάσεις της κάθε 
περίπτωσης. 

3. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εξισορροπεί 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 με τους στόχους της 
εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 
12, αναλόγως με τη φύση και τις 
περιστάσεις της κάθε περίπτωσης αλλά 
πάντα χωρίς εύνοια, προτίμηση ή 
προκατάληψη έναντι κρατών μελών, 
περιοχών ή νομισμάτων. 

Or. en 

Τροπολογία  301 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εξισορροπεί τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με 
τους στόχους της εξυγίανσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 12, αναλόγως με 
τη φύση και τις περιστάσεις της κάθε 
περίπτωσης. 

3. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εξισορροπεί 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 με τους στόχους της 
εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 
12, αναλόγως με τη φύση και τις 
περιστάσεις της κάθε περίπτωσης. 

Or. en 

Τροπολογία  302 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εξισορροπεί τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με 
τους στόχους της εξυγίανσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 12, αναλόγως με 
τη φύση και τις περιστάσεις της κάθε 
περίπτωσης. 

3. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης εξισορροπούν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 με τους 
στόχους της εξυγίανσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 12, αναλόγως με τη φύση και 
τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης. 

Or. en 

Τροπολογία  303 
Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εξισορροπεί τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με 
τους στόχους της εξυγίανσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 12, αναλόγως με 
τη φύση και τις περιστάσεις της κάθε 
περίπτωσης. 

3. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης εξισορροπούν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 με τους 
στόχους της εξυγίανσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 12, αναλόγως με τη φύση και 
τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης. 

Or. en 

Τροπολογία  304 
Sari Essayah 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εξισορροπεί τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με 
τους στόχους της εξυγίανσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 12, αναλόγως με 
τη φύση και τις περιστάσεις της κάθε 
περίπτωσης. 

3. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης και η 
Επιτροπή εξισορροπούν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 με τους 
στόχους της εξυγίανσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 12, αναλόγως με τη φύση και 
τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης. 

Or. en 

Τροπολογία  305 
Marianne Thyssen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν επιβάλλει 
στα κράτη μέλη να παράσχουν έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη. 

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν επιβάλλει 
στα κράτη μέλη να παράσχουν έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός 
εάν ένα κράτος μέλος εγκρίνει την 
παροχή της εν λόγω στήριξης σύμφωνα 
με τις εθνικές του διαδικασίες του 
προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη 
προβλέπουν διαδικασία που οδηγεί σε 
απόφαση σχετικά με την έγκριση εντός 
προθεσμίας 5 ημερών από την υποβολή 
αιτήματος από το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
ή την Επιτροπή για τη χορήγηση της εν 
λόγω έγκρισης. Σε περίπτωση που ένα 
κράτος μέλος δεν συγκατατίθεται με την 
παροχή της εν λόγω στήριξης, υποβάλλει, 
εντός της ίδιας προθεσμίας, εναλλακτική 
πρόταση για την ελαχιστοποίηση του 
κόστους κατά την εξυγίανση της 
οντότητας και, κατά περίπτωση, του 
ομίλου. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θεωρεί ότι η εν λόγω 
εναλλακτική πρόταση δεν συνάδει με τον 
παρόντα κανονισμό, ισχύει η εθνική 
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νομοθεσία σχετικά με την αφερεγγυότητα. 
Or. nl 

Τροπολογία  306 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν επιβάλλει 
στα κράτη μέλη να παράσχουν έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη. 

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν επιβάλλει 
στα κράτη μέλη να παράσχουν δημόσια 
χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός εάν ένα 
κράτος μέλος έχει εγκρίνει, σύμφωνα με 
τις εθνικές διαδικασίες του 
προϋπολογισμού του, την παροχή της 
στήριξης. Το κράτος μέλος εφαρμόζει 
διαδικασία η οποία οδηγεί σε απόφαση 
σχετικά με την έγκριση εντός [2 ημερών] 
από την αίτηση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής για λήψη 
έγκρισης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να είναι το κείμενο νομικά έγκυρο, η νομοθεσία πρέπει να σέβεται τη δημοσιονομική 
ανεξαρτησία των κρατών μελών και τις διαδικασίες του προϋπολογισμού τους. Η τροπολογία 
εξισορροπεί αυτή τη νομική και δημοκρατική ανάγκη με το ζήτημα του σύντομου 
χρονοδιαγράμματος στην περίπτωση εξυγίανσης. 

Τροπολογία  307 
Jean-Paul Gauzès 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν επιβάλλει 
στα κράτη μέλη να παράσχουν έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη. 

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν επιβάλλει 
στα κράτη μέλη να παράσχουν έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός 
εάν, αναμένοντας τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
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δημόσιου μηχανισμού προστασίας, ένα 
κράτος μέλος έχει αποδεχθεί την παροχή 
έκτακτης δημόσιας χρηματοπιστωτικής 
στήριξης, εφόσον καμία άλλη λιγότερο 
δαπανηρή εναλλακτική λύση δεν ήταν 
διαθέσιμη για τη διαφύλαξη της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

Or. en 

Τροπολογία  308 
Sari Essayah 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν επιβάλλει 
στα κράτη μέλη να παράσχουν έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη. 

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν επιβάλλει 
στα κράτη μέλη να παράσχουν δημόσιους 
πόρους για τη στήριξη της δράσης 
εξυγίανσης. Καμία απόφαση του 
Συμβουλίου που επιτρέπει τον δανεισμό 
από το Ταμείο δεν τίθεται σε ισχύ προτού 
όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα 
σχετικά με την ολοκλήρωση των 
ισχυουσών εθνικών διαδικασιών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ως «έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη», σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 26 της 
οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD), νοείται η κρατική 
ενίσχυση (εξαιρουμένης της χρήσης ρυθμίσεων ιδιωτικής χρηματοδότησης ή συστήματος 
εγγύησης καταθέσεων) κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρέχεται με σκοπό να διατηρηθεί ή να 
αποκατασταθεί η βιωσιμότητα, η ρευστότητα ή η φερεγγυότητα ενός ιδρύματος ή ομίλου. 

Τροπολογία  309 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν επιβάλλει 
στα κράτη μέλη να παράσχουν έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη. 

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν επιβάλλει 
στα κράτη μέλη συλλογικά ή μεμονωμένα 
να παράσχουν δημόσια χρηματοπιστωτική 
στήριξη ούτε διαστρεβλώνει την 
κατανομή των ζημιών μεταξύ 
συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων 
κρατών μελών. 

Or. en 

Τροπολογία  310 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν 
επιβάλλει στα κράτη μέλη να παράσχουν 
έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική 
στήριξη. 

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη 
να παράσχουν έκτακτη δημόσια 
χρηματοπιστωτική στήριξη. 

Or. en 

Τροπολογία  311 
Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όλες οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη 
την αρχή της αναλογικότητας κατά την 
εφαρμογή του κανονισμού. Η αρχή της 
αναλογικότητας συνεπάγεται, κυρίως, τον 
αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η 
πτώχευση ενός ιδρύματος, λόγω της 
φύσης των επιχειρηματικών του 
δραστηριοτήτων, της δομής των μετόχων 
του, της νομικής μορφής του, του προφίλ 
κινδύνου του, του μεγέθους και του 
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νομικού καθεστώτος του, της 
διασύνδεσής του με άλλα ιδρύματα ή με 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
γενικότερα, το πεδίο και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 
του, καθώς και τη συμμετοχή του σε 
θεσμικό σύστημα προστασίας κατά την 
έννοια του άρθρου 113 παράγραφος 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.  

Or. en 

Τροπολογία  312 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Προκειμένου να τηρείται το δικαίωμα 
του επιχειρείν, που ορίζεται στο άρθρο 16 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, η διακριτική ευχέρεια του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης περιορίζεται στο 
αναγκαίο για την απλούστευση της δομής 
και των λειτουργιών του ιδρύματος, με 
μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της 
δυνατότητας εξυγίανσής του. Επιπλέον, 
κάθε μέτρο που επιβάλλεται για τους 
σκοπούς αυτούς συνάδει με το δίκαιο της 
Ένωσης. Τα μέτρα δεν συνεπάγονται ούτε 
άμεσες ούτε έμμεσες διακρίσεις λόγω 
εθνικότητας, και η εφαρμογή τους 
δικαιολογείται για επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος με στόχο τη 
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας. Για να προσδιοριστεί 
κατά πόσον μια δράση είναι προς όφελος 
του δημοσίου συμφέροντος, το 
Συμβούλιο, ενεργώντας προς το δημόσιο 
συμφέρον, είναι σε θέση να επιτυγχάνει 
τους στόχους για εξυγίανση, χωρίς να 
προσκρούει σε εμπόδια κατά την 
εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης ή 
όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης των 
εξουσιών που του έχουν ανατεθεί. 
Εξάλλου, μια δράση δεν υπερβαίνει το 
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ελάχιστο αναγκαίο όριο για την επίτευξη 
των στόχων. 

Or. en 

Τροπολογία  313 
Sławomir Nitras 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Αν οποιαδήποτε απόφαση ή δράση 
εξυγίανσης στο πλαίσιο του ΕΜΕ, σε 
οποιοδήποτε στάδιο, συνεπάγεται 
έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική 
στήριξη από κράτος μέλος, η αποδοχή 
του κράτους μέλους συνιστά προϋπόθεση 
για την εφαρμογή της εν λόγω δράσης. Αν 
το κράτος μέλος δεν συναινεί, ισχύει εν 
προκειμένω η εθνική νομοθεσία περί 
αφερεγγυότητας. 

Or. en 

Τροπολογία  314 
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Καμία ενέργεια, πρόταση, απόφαση ή 
πολιτική της Επιτροπής, του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή μιας εθνικής αρχής 
εξυγίανσης, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, δεν εισάγει, άμεσα ή έμμεσα, 
διακρίσεις κατά οποιουδήποτε κράτους 
μέλους ή ομάδας κρατών μελών ως τόπου 
παροχής τραπεζικών ή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κατόχων 
καταθέσεων, επενδυτών ή άλλων 
πιστωτών εγκατεστημένων στην Ένωση, 
λόγω της εθνικότητας ή του τόπου 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
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Or. en 

Τροπολογία  315 
Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
καθηκόντων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
βάσει του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
εφαρμόζουν το σύνολο της σχετικής 
νομοθεσίας της Ένωσης και, εφόσον η 
νομοθεσία της Ένωσης συνίσταται σε 
οδηγίες, τους εθνικούς νόμους που 
μεταφέρουν τις εν λόγω οδηγίες στο 
εσωτερικό δίκαιο. 

 Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνουν 
αποφάσεις που υπόκεινται στη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης και 
συμμορφώνονται προς αυτή, και 
ειδικότερα οποιεσδήποτε νομοθετικές και 
μη νομοθετικές πράξεις, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
αναφέρονται στα άρθρα 290 και 291 της 
ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, υπόκεινται σε 
δεσμευτικά ρυθμιστικά και εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα που έχουν εκπονηθεί 
από την ΕΑΤ και εγκριθεί από την 
Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
το άρθρο 16 του εν λόγω κανονισμού, 
καθώς και σε οποιεσδήποτε αποφάσεις 
της ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010. 

Or. en 

Τροπολογία  316 
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 6α 
 Εκτέλεση καθηκόντων από την Επιτροπή 
 1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει 
του άρθρου 16 του παρόντος κανονισμού, 
η Επιτροπή ενεργεί ανεξάρτητα και 
αυστηρά σύμφωνα με τους στόχους και 
τις αρχές που διατυπώνονται στον 
παρόντα κανονισμό. 

 2. Η Επιτροπή εκτελεί τα καθήκοντα που 
της ανατίθενται δυνάμει του άρθρου 16 
του παρόντος κανονισμού, με την 
επιφύλαξη των λοιπών καθηκόντων της 
και ανεξαρτήτως αυτών. 

 3. Το προσωπικό της Επιτροπής που 
παρέχει στήριξη στην Επιτροπή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων που της 
ανατίθενται δυνάμει του άρθρου 16 του 
παρόντος κανονισμού διαχωρίζεται 
οργανωτικά από το προσωπικό που 
συμμετέχει σε άλλα καθήκοντα της 
Επιτροπής και υπόκειται σε ξεχωριστές 
γραμμές αναφοράς. 

 4. Με σκοπό να εξασφαλιστεί ο 
διαχωρισμός μεταξύ της εκτέλεσης των 
καθηκόντων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 16 του 
παρόντος κανονισμού και των λοιπών 
καθηκόντων της Επιτροπής, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι η λειτουργία του 
Σώματος των Επιτρόπων 
διαφοροποιείται πλήρως όσον αφορά την 
εκτέλεση αυτών και άλλων καθηκόντων 
της. Η διαφοροποίηση αυτή συνεπάγεται 
αυστηρά διαχωρισμένες συνεδριάσεις και 
ατζέντες. 

 5. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 
έως 4, η Επιτροπή εγκρίνει και 
δημοσιοποιεί οποιουσδήποτε 
απαραίτητους εσωτερικούς κανόνες, 
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συμπεριλαμβανομένων κανόνων περί 
επαγγελματικού απορρήτου και 
ανταλλαγής πληροφοριών. 

 6. Ο/Η Επίτροπος που επιβλέπει τα 
καθήκοντα εξυγίανσης δεν έχει καμία 
ψήφο στο Σώμα των Επιτρόπων για 
ζητήματα που σχετίζονται με την 
εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού 
και τις κρατικές ενισχύσεις. 

Or. en 

Τροπολογία  317 
Burkhard Balz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει 
σχέδια εξυγίανσης για τις οντότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 και για τους 
ομίλους. 

1. Η εθνική αρχή εξυγίανσης του 
συμμετέχοντος κράτους μέλους όπου 
εδρεύει η οντότητα ή ο όμιλος που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 καταρτίζει 
σχέδιο εξυγίανσης για την εν λόγω 
οντότητα ή τον εν λόγω όμιλο. 

 (Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
σύνολο του κειμένου. ) 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένης της ευαισθησίας των πληροφοριών που πρέπει να συμπεριληφθούν στα σχέδια 
εξυγίανσης, τα σχέδια εξυγίανσης πρέπει να καταρτίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή 
εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνει μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι εμπιστευτικές ή 
οι ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες ενός πιστωτικού ιδρύματος δεν πρέπει να 
διαβιβάζονται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. 

Τροπολογία  318 
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει 
σχέδια εξυγίανσης για τις οντότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 και για τους 
ομίλους. 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης επανεξετάζει 
τα εθνικά σχέδια εξυγίανσης που έχουν 
καταρτιστεί από τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης σύμφωνα με την οδηγία για 
την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών για τις οντότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 και για τους 
ομίλους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όπως ισχύει σήμερα, το Συμβούλιο Εξυγίανσης που πρόκειται να συγκροτηθεί δυνάμει της 
πρότασης για τον ΕΜΕ θα αναλάβει την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης για όλα τα ιδρύματα 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΜΕ. Ωστόσο, δυνάμει της οδηγίας για την ανάκαμψη 
και την εξυγίανση των τραπεζών, απαιτείται ήδη από κάθε ίδρυμα να έχει εφαρμόσει κατάλληλα 
σχέδια εξυγίανσης. Θα πρέπει να αποφευχθεί η επικάλυψη των υφιστάμενων σχεδίων. 

Τροπολογία  319 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει 
σχέδια εξυγίανσης για τις οντότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 και για τους 
ομίλους. 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει 
σχέδια εξυγίανσης για τις οντότητες που 
βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
δυνάμει του κανονισμού αριθ. [ ] για τον 
Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και για όλες 
τις διασυνοριακές οντότητες.  

Or. en 

Τροπολογία  320 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει 
σχέδια εξυγίανσης για τις οντότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 και για τους 
ομίλους. 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει, 
μαζί με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης, 
σχέδια εξυγίανσης για τις οντότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 και για τους 
ομίλους. 

Or. en 

Τροπολογία  321 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει 
σχέδια εξυγίανσης για τις οντότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 και για τους 
ομίλους. 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει, 
κατά την εκτελεστική σύνοδό του, σχέδια 
εξυγίανσης για τις οντότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 και για τους 
ομίλους. 

Or. en 

Τροπολογία  322 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
καταρτίζουν τα σχέδια εξυγίανσης για τα 
πιστωτικά ιδρύματα που είναι 
αποκλειστικά εγκατεστημένα στα κράτη 
μέλη τους και δεν συνιστούν 
διασυνοριακές οντότητες. 

Or. en 

Τροπολογία  323 
Diogo Feio 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Όλα τα σχέδια εξυγίανσης 
υποβάλλονται σε τελική έγκριση από το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης κατά την 
εκτελεστική σύνοδό του. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να εξασφαλίζεται μέγιστη εμπιστευτικότητα για τα σχέδια εξυγίανσης και, για τον λόγο 
αυτόν, θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό όπου ο αριθμός των εμπλεκόμενων 
ατόμων περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο. 

Τροπολογία  324 
Burkhard Balz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
οι εθνικές αρχές εξυγίανσης διαβιβάζουν 
στο Συμβούλιο Εξυγίανσης όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την 
κατάρτιση και την εφαρμογή των 
σχεδίων εξυγίανσης, όπως τις έχουν λάβει 
σύμφωνα με το άρθρο 10 και το άρθρο 12 
παράγραφος 1 της οδηγίας [ ], υπό την 
επιφύλαξη του κεφαλαίου 5 του παρόντος 
τίτλου. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 7. Το σχέδιο εξυγίανσης για το σχετικό πιστωτικό ίδρυμα 
πρέπει να καταρτίζεται από την εθνική αρχή εξυγίανσης. 

Τροπολογία  325 
Olle Schmidt 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι 
εθνικές αρχές εξυγίανσης διαβιβάζουν στο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την κατάρτιση και την 
εφαρμογή των σχεδίων εξυγίανσης, όπως 
τις έχουν λάβει σύμφωνα με το άρθρο 10 
και το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 
[ ], υπό την επιφύλαξη του κεφαλαίου 5 
του παρόντος τίτλου. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι 
εθνικές αρχές εξυγίανσης διαβιβάζουν στο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την κατάρτιση και την 
εφαρμογή των σχεδίων εξυγίανσης ομίλου 
για ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση 
εποπτεία της ΕΚΤ, υπό την επιφύλαξη 
του κεφαλαίου 5 του παρόντος τίτλου. Για 
τις λοιπές οντότητες που αναφέρονται 
στο άρθρο 2, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
διαβιβάζουν σχέδια εξυγίανσης που έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 και 
το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας [ ], 
υπό την επιφύλαξη του κεφαλαίου 5 του 
παρόντος τίτλου. 

Or. en 

Τροπολογία  326 
Burkhard Balz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις 
δράσεις εξυγίανσης τις οποίες δύνανται να 
αναλάβουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, όταν μια οντότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 ή ένας όμιλος 
πληρούν τις προϋποθέσεις για εξυγίανση. 
Το σχέδιο εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη μια 
σειρά σεναρίων, μεταξύ των οποίων και 
την περίπτωση ότι η πτώχευση ενδέχεται 
να είναι ιδιάζουσα ή να εμφανίζεται σε 
περίοδο ευρύτερης χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας ή γεγονότων που επηρεάζουν το 
σύνολο του συστήματος. Το σχέδιο 
εξυγίανσης δεν προβλέπει έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός 
από τη χρήση του Ταμείου που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 

4. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις 
δράσεις εξυγίανσης που πρέπει να 
αναλαμβάνονται, όταν μια οντότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 ή ένας όμιλος 
πληρούν τις προϋποθέσεις για εξυγίανση. 
Το σχέδιο εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη μια 
σειρά σεναρίων, μεταξύ των οποίων και 
την περίπτωση ότι η πτώχευση ενδέχεται 
να είναι ιδιάζουσα ή να εμφανίζεται σε 
περίοδο ευρύτερης χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας ή γεγονότων που επηρεάζουν το 
σύνολο του συστήματος. Το σχέδιο 
εξυγίανσης δεν προβλέπει έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός 
από τη χρήση του Ταμείου που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
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κανονισμό. κανονισμό. 

Or. en 

Τροπολογία  327 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις 
δράσεις εξυγίανσης τις οποίες δύνανται να 
αναλάβουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, όταν μια οντότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 ή ένας όμιλος 
πληρούν τις προϋποθέσεις για εξυγίανση. 
Το σχέδιο εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη μια 
σειρά σεναρίων, μεταξύ των οποίων και 
την περίπτωση ότι η πτώχευση ενδέχεται 
να είναι ιδιάζουσα ή να εμφανίζεται σε 
περίοδο ευρύτερης χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας ή γεγονότων που επηρεάζουν το 
σύνολο του συστήματος. Το σχέδιο 
εξυγίανσης δεν προβλέπει έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός 
από τη χρήση του Ταμείου που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. 

4. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις 
δράσεις εξυγίανσης τις οποίες δύνανται να 
αναλάβουν το Συμβούλιο Εξυγίανσης ή οι 
εθνικές αρχές εξυγίανσης, όταν μια 
οντότητα που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 1α πληροί τις 
προϋποθέσεις για εξυγίανση. Το σχέδιο 
εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη μια σειρά 
σεναρίων, μεταξύ των οποίων και την 
περίπτωση ότι η πτώχευση ενδέχεται να 
είναι ιδιάζουσα ή να εμφανίζεται σε 
περίοδο ευρύτερης χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας ή γεγονότων που επηρεάζουν το 
σύνολο του συστήματος. Το σχέδιο 
εξυγίανσης δεν προβλέπει έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός 
από τη χρήση του Ταμείου που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. 

Or. en 

Τροπολογία  328 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις 
δράσεις εξυγίανσης τις οποίες δύνανται να 
αναλάβουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, όταν μια οντότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 ή ένας όμιλος 
πληρούν τις προϋποθέσεις για εξυγίανση. 

4. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις 
δράσεις εξυγίανσης τις οποίες δύνανται να 
αναλάβουν το Συμβούλιο Εξυγίανσης και 
οι εθνικές αρχές εξυγίανσης, όταν μια 
οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 ή 
ένας όμιλος πληρούν τις προϋποθέσεις για 



 

AM\1006888EL.doc 155/191 PE521.747v01-00 

 EL 

Το σχέδιο εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη μια 
σειρά σεναρίων, μεταξύ των οποίων και 
την περίπτωση ότι η πτώχευση ενδέχεται 
να είναι ιδιάζουσα ή να εμφανίζεται σε 
περίοδο ευρύτερης χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας ή γεγονότων που επηρεάζουν το 
σύνολο του συστήματος. Το σχέδιο 
εξυγίανσης δεν προβλέπει έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός 
από τη χρήση του Ταμείου που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. 

εξυγίανση. Το σχέδιο εξυγίανσης λαμβάνει 
υπόψη μια σειρά σεναρίων, μεταξύ των 
οποίων και την περίπτωση ότι η πτώχευση 
ενδέχεται να είναι ιδιάζουσα ή να 
εμφανίζεται σε περίοδο ευρύτερης 
χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος. Το σχέδιο εξυγίανσης δεν 
προβλέπει έκτακτη δημόσια 
χρηματοπιστωτική στήριξη. 

Or. en 

Τροπολογία  329 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις 
δράσεις εξυγίανσης τις οποίες δύνανται να 
αναλάβουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, όταν μια οντότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 ή ένας όμιλος 
πληρούν τις προϋποθέσεις για εξυγίανση. 
Το σχέδιο εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη μια 
σειρά σεναρίων, μεταξύ των οποίων και 
την περίπτωση ότι η πτώχευση ενδέχεται 
να είναι ιδιάζουσα ή να εμφανίζεται σε 
περίοδο ευρύτερης χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας ή γεγονότων που επηρεάζουν το 
σύνολο του συστήματος. Το σχέδιο 
εξυγίανσης δεν προβλέπει έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός 
από τη χρήση του Ταμείου που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. 

4. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις 
δράσεις εξυγίανσης τις οποίες δύνανται να 
αναλάβει το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν 
μια οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 
ή ένας όμιλος πληρούν τις προϋποθέσεις 
για εξυγίανση. Το σχέδιο εξυγίανσης 
λαμβάνει υπόψη μια σειρά σεναρίων, 
μεταξύ των οποίων και την περίπτωση ότι 
η πτώχευση ενδέχεται να είναι ιδιάζουσα ή 
να εμφανίζεται σε περίοδο ευρύτερης 
χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος. Το σχέδιο εξυγίανσης δεν 
προβλέπει έκτακτη δημόσια 
χρηματοπιστωτική στήριξη ή εξάρτηση 
από το Ταμείο. 

Or. en 

Τροπολογία  330 
Thomas Händel 
 



 

PE521.747v01-00 156/191 AM\1006888EL.doc 

EL 

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις 
δράσεις εξυγίανσης τις οποίες δύνανται να 
αναλάβουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, όταν μια οντότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 ή ένας όμιλος 
πληρούν τις προϋποθέσεις για εξυγίανση. 
Το σχέδιο εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη μια 
σειρά σεναρίων, μεταξύ των οποίων και 
την περίπτωση ότι η πτώχευση ενδέχεται 
να είναι ιδιάζουσα ή να εμφανίζεται σε 
περίοδο ευρύτερης χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας ή γεγονότων που επηρεάζουν το 
σύνολο του συστήματος. Το σχέδιο 
εξυγίανσης δεν προβλέπει έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός 
από τη χρήση του Ταμείου που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. 

4. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις 
δράσεις εξυγίανσης τις οποίες δύνανται να 
αναλάβουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, όταν μια οντότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 ή ένας όμιλος 
πληρούν τις προϋποθέσεις για εξυγίανση. 
Το σχέδιο εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη μια 
σειρά σεναρίων, μεταξύ των οποίων και 
την περίπτωση ότι η πτώχευση ενδέχεται 
να είναι ιδιάζουσα ή να εμφανίζεται σε 
περίοδο ευρύτερης χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας ή γεγονότων που επηρεάζουν το 
σύνολο του συστήματος. Το σχέδιο 
εξυγίανσης δεν προβλέπει έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός 
από τη χρήση του Ταμείου που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Εφόσον κάτι τέτοιο δεν 
μπορεί να εξασφαλιστεί επειδή μια 
οντότητα έχει φτάσει ή είναι πιθανόν να 
φτάσει σε κρίσιμο μέγεθος, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης εξασφαλίζει ότι η οντότητα 
θα προσαρμόσει την επιχειρηματική 
στρατηγική της αντίστοιχα, έτσι ώστε σε 
περίπτωση πτώχευσης ή κρίσης, να 
μπορεί να επιτευχθεί ομαλή εξυγίανση. 

Or. en 

Τροπολογία  331 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Το σχέδιο εξυγίανσης για κάθε 
οντότητα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
που διατυπώνονται στο κεφάλαιο 2 της 
οδηγίας [για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)]. 
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Or. en 

Τροπολογία  332 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το σχέδιο εξυγίανσης για κάθε οντότητα 
περιλαμβάνει όλα τα εξής στοιχεία: 

5. Το σχέδιο εξυγίανσης για κάθε οντότητα 
καταρτίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία 
που προσδιορίζονται στο άρθρο 11 της 
οδηγίας [..../... για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)] και 
περιέχει όλα τα στοιχεία αυτά.  

Or. en 

Τροπολογία  333 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) σύνοψη των βασικών στοιχείων του 
σχεδίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  334 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) σύνοψη των ουσιωδών μεταβολών στο 
ίδρυμα, οι οποίες έχουν επέλθει μετά την 
υποβολή των πλέον πρόσφατων 
πληροφοριών σχετικά με την εξυγίανση· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  335 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο 
θα μπορούσαν να διαχωριστούν νομικά 
και οικονομικά οι κρίσιμες λειτουργίες 
και οι βασικοί επιχειρηματικοί τομείς, 
στον αναγκαίο βαθμό, από άλλες 
λειτουργίες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί 
η συνέχεια σε περίπτωση πτώχευσης του 
ιδρύματος· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  336 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος για 
την εκτέλεση κάθε ουσιώδους πτυχής του 
σχεδίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  337 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) λεπτομερή περιγραφή της εκτίμησης 
ως προς τη δυνατότητα εξυγίανσης, που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  338 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) περιγραφή των μέτρων που 
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 5 για την αντιμετώπιση ή 
την εξάλειψη εμποδίων στη δυνατότητα 
εξυγίανσης, τα οποία εντοπίζονται 
κατόπιν της εκτίμησης που διενεργείται 
σύμφωνα με το άρθρο 8· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  339 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ζ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) περιγραφή των διαδικασιών για τον 
προσδιορισμό της αξίας και της 
εμπορευσιμότητας των κρίσιμων 
λειτουργιών, των βασικών 
επιχειρηματικών τομέων και των 
περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  340 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο η 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) λεπτομερή περιγραφή των ρυθμίσεων 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 8 είναι επικαιροποιημένες 
και στη διάθεση των αρχών εξυγίανσης, 

διαγράφεται 
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ανά πάσα στιγμή· 
Or. en 

Τροπολογία  341 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο θ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) επεξήγηση, από την αρχή εξυγίανσης, 
του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν 
να χρηματοδοτηθούν οι επιλογές 
εξυγίανσης, χωρίς την προϋπόθεση 
έκτακτης δημόσιας χρηματοπιστωτικής 
στήριξης· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  342 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο θ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) επεξήγηση, από την αρχή εξυγίανσης, 
του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτηθούν οι επιλογές εξυγίανσης, 
χωρίς την προϋπόθεση έκτακτης δημόσιας 
χρηματοπιστωτικής στήριξης· 

θ) επεξήγηση, από την αρχή εξυγίανσης, 
του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτηθούν οι επιλογές εξυγίανσης, 
χωρίς την προϋπόθεση έκτακτης δημόσιας 
χρηματοπιστωτικής στήριξης ή εξάρτησης 
από το Ταμείο· 

Or. en 

Τροπολογία  343 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) λεπτομερή περιγραφή των διαφόρων 
στρατηγικών εξυγίανσης οι οποίες θα 

διαγράφεται 
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μπορούσαν να εφαρμοστούν σύμφωνα με 
τα διάφορα πιθανά σενάρια· 

Or. en 

Τροπολογία  344 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ια 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) περιγραφή των κρίσιμων 
αλληλεξαρτήσεων· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  345 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιβ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιβ) ανάλυση των επιπτώσεων του σχεδίου 
στα άλλα ιδρύματα του ομίλου· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  346 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιγ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιγ) περιγραφή των επιλογών για τη 
διατήρηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
πληρωμών και εκκαθάρισης, καθώς και 
λοιπές υποδομές· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  347 
Olle Schmidt 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιδ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) σχέδιο επικοινωνίας με τα μέσα 
ενημέρωσης και με το κοινό· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  348 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιε 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιε) την ελάχιστη απαίτηση για ίδια 
κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, 
που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 
10, και προθεσμία για την επίτευξη του 
επιπέδου αυτού, κατά περίπτωση· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  349 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιστ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιστ) την ελάχιστη απαίτηση για ίδια 
κεφάλαια και συμβατικά μέσα διάσωσης 
με ίδια μέσα, που απαιτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 10, καθώς και προθεσμία 
επίτευξης του επιπέδου αυτού, κατά 
περίπτωση· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  350 
Olle Schmidt 
 



 

AM\1006888EL.doc 163/191 PE521.747v01-00 

 EL 

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιζ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) περιγραφή των βασικών λειτουργιών 
και συστημάτων για τη διατήρηση της 
συνεχούς λειτουργίας των επιχειρησιακών 
διαδικασιών του ιδρύματος· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  351 
Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιη 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιη) περιγραφή των επιπτώσεων της 
εφαρμογής του σχεδίου στους 
υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτίμησης τυχόν συναφών δαπανών. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  352 
Olle Ludvigsson 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιη α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιη α) περιγραφή των διαδικασιών που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την 
ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους 
υπαλλήλους ή τους εκπροσώπους τους 
κατά τη διαδικασία εκτέλεσης του 
σχεδίου. 

Or. en 

Τροπολογία  353 
Sławomir Nitras 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα σχέδια εξυγίανσης ομίλου 
περιλαμβάνουν σχέδιο για την εξυγίανση 
ολόκληρου του ομίλου και προσδιορίζουν 
μέτρα για την εξυγίανση των μητρικών 
επιχειρήσεων και των θυγατρικών που 
αποτελούν μέρη του ομίλου. 

6. Τα σχέδια εξυγίανσης ομίλου 
περιλαμβάνουν σχέδιο για την εξυγίανση 
ολόκληρου του ομίλου. Κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησης της εθνικής 
αρχής εξυγίανσης ή εκπροσώπου του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, ιδίως στην 
περίπτωση που οι δραστηριότητες της 
θυγατρικής συνιστούν σημαντικό μερίδιο 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος του 
εν λόγω κράτους μέλους, το σχέδιο 
εξυγίανσης ομίλου περιλαμβάνει επίσης 
ένα ξεχωριστό σχέδιο για την εξυγίανση 
της θυγατρικής που είναι εγκατεστημένη 
στο εν λόγω συμμετέχον κράτος μέλος. 

Or. en 

Τροπολογία  354 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά παρέκκλιση από την παρούσα 
διάταξη, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών μπορούν 
να καταρτίζουν και να διατηρούν σχέδια 
εξυγίανσης για θυγατρικές που αποτελούν 
μέρη ομίλου εγκατεστημένου σε 
συμμετέχον κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 11 και 12 της οδηγίας [ ]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει την κατάσταση που ισχύει στην περίπτωση θυγατρικών, 
σύμφωνα με την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD) (γίνεται 
παραπομπή στα άρθρα 11 και 12 αυτής), από τη στιγμή που τα μεμονωμένα σχέδια είναι ακόμη 
πιο σημαντικά εάν η θυγατρική βρίσκεται εκτός του ΕΜΕ. 
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Τροπολογία  355 
Burkhard Balz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει 
τα σχέδια εξυγίανσης σε συνεργασία με 
την εποπτική αρχή ή την αρχή 
ενοποιημένης εποπτείας και με τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης των 
συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία 
είναι εγκατεστημένες οι οντότητες. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών 7 και 8. 

Τροπολογία  356 
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει τα 
σχέδια εξυγίανσης σε συνεργασία με την 
εποπτική αρχή ή την αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας και με τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών 
μελών στα οποία είναι εγκατεστημένες οι 
οντότητες. 

7. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει τα 
σχέδια εξυγίανσης σε συνεργασία με την 
εποπτική αρχή ή την αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας, με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης 
των συμμετεχόντων κρατών μελών στα 
οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες 
και με τις εθνικές αρχές μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία 
είναι εγκατεστημένες οι θυγατρικές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα σχέδια που επηρεάζουν τις θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη σταθερότητα της 
τοπικής χρηματοπιστωτικής αγοράς. Ως εκ τούτου, τα σχέδια θα πρέπει να καταρτίζονται σε 
συνεργασία με τις αρχές ενοποιημένης εποπτείας, τις εθνικές αρχές των συμμετεχόντων κρατών 
μελών όπου είναι εγκατεστημένες οι οντότητες και τις εθνικές αρχές μη συμμετεχόντων κρατών 
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μελών όπου είναι εγκατεστημένες οι θυγατρικές. 

Τροπολογία  357 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει τα 
σχέδια εξυγίανσης σε συνεργασία με την 
εποπτική αρχή ή την αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας και με τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών 
μελών στα οποία είναι εγκατεστημένες οι 
οντότητες. 

7. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει τα 
σχέδια εξυγίανσης σε συνεργασία με την 
εποπτική αρχή ή την αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας και με τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών 
μελών στα οποία είναι εγκατεστημένες οι 
οντότητες. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
συνεργάζεται με τις αρχές εξυγίανσης σε 
μη συμμετέχοντα κράτη μέλη εφόσον 
υπάρχουν οντότητες στα εν λόγω κράτη 
μέλη που υπάγονται στην ενοποιημένη 
εποπτεία. 

Or. en 

Τροπολογία  358 
Sławomir Nitras 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Σε περίπτωση πιστωτικών ιδρυμάτων 
που θεωρούνται μη συστημικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τον ορισμό που 
προβλέπεται στον κανονισμό 2012/0242, 
οι εθνικές αρχές εξυγίανσης καταρτίζουν 
προσχέδια εξυγίανσης. Το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης μπορεί μόνο να εγκρίνει ή να 
απορρίψει ένα προσχέδιο εξυγίανσης 
παρέχοντας ολοκληρωμένη αιτιολόγηση. 
Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης, το 
προσχέδιο παραπέμπεται στη σύνοδο 
ολομέλειας του Συμβουλίου Εξυγίανσης. 

Or. xm 



 

AM\1006888EL.doc 167/191 PE521.747v01-00 

 EL 

Justification 

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych. 

Τροπολογία  359 
Sławomir Nitras 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 8 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να 
απαιτήσει από τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης να προετοιμάσουν 
προκαταρκτικά προσχέδια εξυγίανσης και 
από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο 
ομίλου να προετοιμάσει προκαταρκτικό 
προσχέδιο εξυγίανσης ομίλου. 

8. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
προετοιμάζουν προκαταρκτικά προσχέδια 
εξυγίανσης και η αρχή εξυγίανσης σε 
επίπεδο ομίλου προετοιμάζει 
προκαταρκτικό προσχέδιο εξυγίανσης 
ομίλου. Αν το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
αποφασίσει να τροποποιήσει κάποιο 
προσχέδιο εξυγίανσης που έχει υποβληθεί, 
παρέχει πλήρη αιτιολόγηση. 

Or. en 

Τροπολογία  360 
Corien Wortmann-Kool 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 9 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α. Οι αποφάσεις σχετικά με την 
κατάρτιση και την αξιολόγηση των 
σχεδίων εξυγίανσης και την εφαρμογή 
κατάλληλων μέτρων λαμβάνονται από το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης κατά την 
εκτελεστική σύνοδό του. 

Or. en 
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Τροπολογία  361 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 
 Το Συμβούλιο Εξυγίανσης υπογράφει 

μνημόνιο συμφωνίας με τις αρχές 
εξυγίανσης μη συμμετεχόντων κρατών 
μελών. 

Or. en 

Τροπολογία  362 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 
 Εφαρμογή της οδηγίας [για την 

ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD)] 

 Οι δράσεις του ΕΜΕ σε σχέση με 
ιδρύματα διέπονται από την οδηγία [για 
την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD)]. 

Or. en 

Τροπολογία  363 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7β 
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 Δυνατότητα εξυγίανσης συστημικά 
σημαντικών ιδρυμάτων 

 Όσον αφορά τα ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος 
κανονισμού και προσδιορίζονται ως 
παγκόσμια συστημικά σημαντικά 
ιδρύματα (G-SIIs) ή ως άλλα συστημικά 
σημαντικά ιδρύματα (O-SIIs) σύμφωνα 
με το άρθρο 131 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, 
το Συμβούλιο Εξυγίανσης δίνει 
προτεραιότητα στην αξιολόγηση της 
δυνατότητας εξυγίανσής τους σύμφωνα 
με το άρθρο 13 [της οδηγίας για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD)] και καταρτίζει σχέδιο 
για καθένα από τα ιδρύματα αυτά 
προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια 
στη δυνατότητα εξυγίανσης σύμφωνα με 
το άρθρο 14 [της οδηγίας για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD)]. 

 Το σχέδιο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής: 

 α) απαίτηση από το ίδρυμα να εκχωρήσει 
συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία· 

 β) απαίτηση από το ίδρυμα να περιορίσει 
ή να παύσει συγκεκριμένες υφιστάμενες ή 
προτεινόμενες δραστηριότητες· 

 γ) περιορισμό ή αποτροπή της ανάπτυξης 
ή της πώλησης νέων επιχειρηματικών 
τομέων ή προϊόντων· 

 δ) απαίτηση αλλαγών στη νομική ή 
λειτουργική δομή του ιδρύματος, 
προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητα 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες 
λειτουργίες είναι δυνατόν να 
διαχωριστούν νομικά και οικονομικά από 
άλλες λειτουργίες, μέσω της εφαρμογής 
των εργαλείων εξυγίανσης· 

Or. en 

Τροπολογία  364 
Sharon Bowles 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 7, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με την 
αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της 
ΕΚΤ, και τις αρχές εξυγίανσης των μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία 
είναι εγκατεστημένα σημαντικά 
υποκαταστήματα, εφόσον αυτό έχει 
σημασία για το σημαντικό υποκατάστημα, 
προβαίνει σε αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο τα ιδρύματα και οι όμιλοι είναι 
δυνατόν να εξυγιανθούν χωρίς την 
προϋπόθεση έκτακτης δημόσιας 
χρηματοπιστωτικής στήριξης, εκτός από 
τη χρήση του Ταμείου που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 64. 

1. Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 7, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με την 
αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της 
ΕΚΤ, και τις αρχές εξυγίανσης των μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία 
είναι εγκατεστημένα σημαντικά 
υποκαταστήματα ή θυγατρικές, εφόσον 
αυτό έχει σημασία για το σημαντικό 
υποκατάστημα, τη θυγατρική και τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, 
προβαίνει σε αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο τα ιδρύματα και οι όμιλοι είναι 
δυνατόν να εξυγιανθούν χωρίς την 
προϋπόθεση έκτακτης δημόσιας 
χρηματοπιστωτικής στήριξης. 

Or. en 

Τροπολογία  365 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 7, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με την 
αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της 
ΕΚΤ, και τις αρχές εξυγίανσης των μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία 
είναι εγκατεστημένα σημαντικά 
υποκαταστήματα, εφόσον αυτό έχει 
σημασία για το σημαντικό υποκατάστημα, 
προβαίνει σε αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο τα ιδρύματα και οι όμιλοι είναι 
δυνατόν να εξυγιανθούν χωρίς την 
προϋπόθεση έκτακτης δημόσιας 
χρηματοπιστωτικής στήριξης, εκτός από 
τη χρήση του Ταμείου που έχει συσταθεί 

1. Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 7, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με την 
αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της 
ΕΚΤ, και τις αρχές εξυγίανσης των μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία 
είναι εγκατεστημένα σημαντικά 
υποκαταστήματα, εφόσον αυτό έχει 
σημασία για το σημαντικό υποκατάστημα, 
προβαίνει σε αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο τα ιδρύματα και οι όμιλοι είναι 
δυνατόν να εξυγιανθούν χωρίς την 
προϋπόθεση έκτακτης δημόσιας 
χρηματοπιστωτικής στήριξης. 
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σύμφωνα με το άρθρο 64. 

Or. en 

Τροπολογία  366 
Sławomir Nitras 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 7, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με την 
αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της 
ΕΚΤ, και τις αρχές εξυγίανσης των μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία 
είναι εγκατεστημένα σημαντικά 
υποκαταστήματα, εφόσον αυτό έχει 
σημασία για το σημαντικό 
υποκατάστημα, προβαίνει σε αξιολόγηση 
του βαθμού στον οποίο τα ιδρύματα και οι 
όμιλοι είναι δυνατόν να εξυγιανθούν χωρίς 
την προϋπόθεση έκτακτης δημόσιας 
χρηματοπιστωτικής στήριξης, εκτός από τη 
χρήση του Ταμείου που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 64. 

1. Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 7, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με την 
αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της 
ΕΚΤ, και τις αρχές εξυγίανσης των μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών όταν 
πρόκειται για οντότητα που λειτουργεί 
υπό την δικαιοδοσία του, προβαίνει σε 
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο τα 
ιδρύματα και οι όμιλοι είναι δυνατόν να 
εξυγιανθούν χωρίς την προϋπόθεση 
έκτακτης δημόσιας χρηματοπιστωτικής 
στήριξης, εκτός από τη χρήση του Ταμείου 
που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 
64. Το προσχέδιο εξυγίανσης ομίλου και 
οι επακόλουθες αποφάσεις εξυγίανσης δεν 
είναι δεσμευτικές για την αρχή 
εξυγίανσης του μη συμμετέχοντος 
κράτους μέλους. 

Or. en 

Τροπολογία  367 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 7, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με την 
αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της 
ΕΚΤ, και τις αρχές εξυγίανσης των μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία 

1. Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 7, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με τις 
αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης 
της ΕΚΤ, και τις αρχές εξυγίανσης των μη 
συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία 
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είναι εγκατεστημένα σημαντικά 
υποκαταστήματα, εφόσον αυτό έχει 
σημασία για το σημαντικό υποκατάστημα, 
προβαίνει σε αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο τα ιδρύματα και οι όμιλοι είναι 
δυνατόν να εξυγιανθούν χωρίς την 
προϋπόθεση έκτακτης δημόσιας 
χρηματοπιστωτικής στήριξης, εκτός από τη 
χρήση του Ταμείου που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 64. 

είναι εγκατεστημένες θυγατρικές και 
σημαντικά υποκαταστήματα, εφόσον αυτό 
έχει σημασία για το σημαντικό 
υποκατάστημα, προβαίνει σε αξιολόγηση 
του βαθμού στον οποίο τα ιδρύματα και οι 
όμιλοι είναι δυνατόν να εξυγιανθούν χωρίς 
την προϋπόθεση έκτακτης δημόσιας 
χρηματοπιστωτικής στήριξης, εκτός από τη 
χρήση του Ταμείου που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 64. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το αρχικό κείμενο δεν ήταν συμβατό με το άρθρο 7, όπου γίνεται επίσης λόγος για θυγατρικές. 
Η τροπολογία διευκρινίζει την κατάσταση που ισχύει στην περίπτωση θυγατρικών, σύμφωνα με 
την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD). 

Τροπολογία  368 
Diogo Feio 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης για 
τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης αξιολογεί τον 
βαθμό στον οποίο η οντότητα αυτή είναι 
δυνατόν να εξυγιανθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Μια οντότητα 
θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί 
εάν η αρχή εξυγίανσης κρίνει εφικτό και 
αξιόπιστο είτε να την εκκαθαρίσει στο 
πλαίσιο κανονικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας είτε να την εξυγιάνει, 
εφαρμόζοντας στην οντότητα τα διάφορα 
εργαλεία εξυγίανσης και ασκώντας τις 
εξουσίες εξυγίανσης, χωρίς να 
προκαλούνται σημαντικές δυσμενείς 
συνέπειες για τα χρηματοπιστωτικά 
συστήματα, ακόμη και σε περιστάσεις 
ευρύτερης χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος, στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η οντότητα ή σε άλλα κράτη 

2. Όταν καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης για 
τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
7 παράγραφος 1 ή δίνει την τελική 
έγκριση για σχέδια εξυγίανσης για τις 
οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1α, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η 
οντότητα αυτή είναι δυνατόν να εξυγιανθεί 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Μια 
οντότητα θεωρείται ότι είναι δυνατόν να 
εξυγιανθεί εάν η αρχή εξυγίανσης κρίνει 
εφικτό και αξιόπιστο είτε να την 
εκκαθαρίσει στο πλαίσιο κανονικών 
διαδικασιών αφερεγγυότητας είτε να την 
εξυγιάνει, εφαρμόζοντας στην οντότητα τα 
διάφορα εργαλεία εξυγίανσης και 
ασκώντας τις εξουσίες εξυγίανσης, χωρίς 
να προκαλούνται σημαντικές δυσμενείς 
συνέπειες για τα χρηματοπιστωτικά 
συστήματα, ακόμη και σε περιστάσεις 
ευρύτερης χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
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μέλη ή στην Ένωση, και με προοπτική να 
διασφαλιστεί η συνέχιση των κρίσιμων 
λειτουργιών που επιτελούνται από την 
οντότητα. 

γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος, στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η οντότητα ή σε άλλα κράτη 
μέλη ή στην Ένωση, και με προοπτική να 
διασφαλιστεί η συνέχιση των κρίσιμων 
λειτουργιών που επιτελούνται από την 
οντότητα. 

Or. en 

Τροπολογία  369 
Robert Goebbels 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης για 
τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης αξιολογεί τον 
βαθμό στον οποίο η οντότητα αυτή είναι 
δυνατόν να εξυγιανθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Μια οντότητα 
θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί 
εάν η αρχή εξυγίανσης κρίνει εφικτό και 
αξιόπιστο είτε να την εκκαθαρίσει στο 
πλαίσιο κανονικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας είτε να την εξυγιάνει, 
εφαρμόζοντας στην οντότητα τα διάφορα 
εργαλεία εξυγίανσης και ασκώντας τις 
εξουσίες εξυγίανσης, χωρίς να 
προκαλούνται σημαντικές δυσμενείς 
συνέπειες για τα χρηματοπιστωτικά 
συστήματα, ακόμη και σε περιστάσεις 
ευρύτερης χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος, στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η οντότητα ή σε άλλα κράτη 
μέλη ή στην Ένωση, και με προοπτική να 
διασφαλιστεί η συνέχιση των κρίσιμων 
λειτουργιών που επιτελούνται από την 
οντότητα. 

2. Όταν καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης για 
τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης αξιολογεί τον 
βαθμό στον οποίο η οντότητα αυτή είναι 
δυνατόν να εξυγιανθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Μια οντότητα 
θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί 
εάν η αρχή εξυγίανσης κρίνει εφικτό και 
αξιόπιστο είτε να την εκκαθαρίσει στο 
πλαίσιο κανονικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας είτε να την εξυγιάνει, 
εφαρμόζοντας στην οντότητα τα διάφορα 
εργαλεία εξυγίανσης και ασκώντας τις 
εξουσίες εξυγίανσης, χωρίς να 
προκαλούνται σημαντικές δυσμενείς 
συνέπειες για τα χρηματοπιστωτικά 
συστήματα, ακόμη και σε περιστάσεις 
ευρύτερης χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος, στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η οντότητα, λαμβάνοντας 
υπόψη τη χρηματοπιστωτική, οικονομική 
και κοινωνική σταθερότητα στο ίδιο ή σε 
άλλα κράτη μέλη ή στην Ένωση, και με 
προοπτική να διασφαλιστεί η συνέχιση των 
κρίσιμων λειτουργιών που επιτελούνται 
από την οντότητα. 

Or. en 
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Τροπολογία  370 
Thomas Händel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης για 
τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης αξιολογεί τον 
βαθμό στον οποίο η οντότητα αυτή είναι 
δυνατόν να εξυγιανθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Μια οντότητα 
θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί 
εάν η αρχή εξυγίανσης κρίνει εφικτό και 
αξιόπιστο είτε να την εκκαθαρίσει στο 
πλαίσιο κανονικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας είτε να την εξυγιάνει, 
εφαρμόζοντας στην οντότητα τα διάφορα 
εργαλεία εξυγίανσης και ασκώντας τις 
εξουσίες εξυγίανσης, χωρίς να 
προκαλούνται σημαντικές δυσμενείς 
συνέπειες για τα χρηματοπιστωτικά 
συστήματα, ακόμη και σε περιστάσεις 
ευρύτερης χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος, στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η οντότητα ή σε άλλα κράτη 
μέλη ή στην Ένωση, και με προοπτική να 
διασφαλιστεί η συνέχιση των κρίσιμων 
λειτουργιών που επιτελούνται από την 
οντότητα. 

2. Όταν καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης για 
τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης αξιολογεί τον 
βαθμό στον οποίο η οντότητα αυτή είναι 
δυνατόν να εξυγιανθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Μια οντότητα 
θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί 
εάν η αρχή εξυγίανσης κρίνει εφικτό και 
αξιόπιστο είτε να την εκκαθαρίσει στο 
πλαίσιο κανονικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας είτε να την εξυγιάνει, 
εφαρμόζοντας στην οντότητα τα διάφορα 
εργαλεία εξυγίανσης και ασκώντας τις 
εξουσίες εξυγίανσης, χωρίς να 
προκαλούνται σημαντικές δυσμενείς 
συνέπειες για τα χρηματοπιστωτικά 
συστήματα, ακόμη και σε περιστάσεις 
ευρύτερης χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος, στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η οντότητα ή σε άλλα κράτη 
μέλη ή στην Ένωση, και με προοπτική να 
διασφαλιστεί η συνέχιση των κρίσιμων 
λειτουργιών που επιτελούνται από την 
οντότητα. Οι οντότητες που έχουν φτάσει 
σε κρίσιμο μέγεθος, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3, και οι οποίες θεωρείται ότι δεν 
είναι δυνατόν να εξυγιανθούν με τα 
υφιστάμενα εργαλεία που αναφέρονται 
στο άρθρο 19, αναδιαρθρώνονται 
αντίστοιχα. Σε αυτή την περίπτωση τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας υπάγονται στο 
γενικό δημόσιο συμφέρον. 

Or. en 

Τροπολογία  371 
Sharon Bowles 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης για 
ομίλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο οι όμιλοι 
είναι δυνατόν να εξυγιανθούν σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. Ένας όμιλος 
θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί 
εάν οι αρχές εξυγίανσης κρίνουν εφικτό 
και αξιόπιστο είτε να εκκαθαρίσουν τις 
οντότητες του ομίλου στο πλαίσιο 
κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας 
είτε να εξυγιάνουν τις οντότητες του 
ομίλου, εφαρμόζοντας στις οντότητες του 
ομίλου τα διάφορα εργαλεία εξυγίανσης 
και ασκώντας τις εξουσίες εξυγίανσης, 
χωρίς να προκαλούνται σημαντικές 
δυσμενείς συνέπειες για τα 
χρηματοπιστωτικά συστήματα, ακόμη και 
σε περιστάσεις ευρύτερης 
χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος, στα κράτη μέλη στα οποία 
βρίσκονται οι οντότητες που ανήκουν σε 
όμιλο, σε άλλα κράτη μέλη ή στην Ένωση, 
και με προοπτική να διασφαλιστεί η 
συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών που 
επιτελούνται από τις εν λόγω οντότητες, 
είτε διότι αυτές μπορούν να διαχωριστούν 
εύκολα και εγκαίρως είτε με άλλα μέσα. 

3. Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης για 
ομίλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο οι όμιλοι 
είναι δυνατόν να εξυγιανθούν σύμφωνα με 
την οδηγία για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών [ ], με την 
επιφύλαξη των τροποποιήσεων στον 
παρόντα κανονισμό που τον εναρμονίζουν 
με τη συγκρότηση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης. Ένας όμιλος θεωρείται ότι 
είναι δυνατόν να εξυγιανθεί εάν οι αρχές 
εξυγίανσης κρίνουν εφικτό και αξιόπιστο 
είτε να εκκαθαρίσουν τις οντότητες του 
ομίλου στο πλαίσιο κανονικών 
διαδικασιών αφερεγγυότητας είτε να 
εξυγιάνουν τις οντότητες του ομίλου, 
εφαρμόζοντας στις οντότητες του ομίλου 
τα διάφορα εργαλεία εξυγίανσης και 
ασκώντας τις εξουσίες εξυγίανσης, χωρίς 
να προκαλούνται σημαντικές δυσμενείς 
συνέπειες για τα χρηματοπιστωτικά 
συστήματα, ακόμη και σε περιστάσεις 
ευρύτερης χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος, στα κράτη μέλη στα οποία 
βρίσκονται οι οντότητες που ανήκουν σε 
όμιλο, σε άλλα κράτη μέλη ή στην Ένωση, 
και με προοπτική να διασφαλιστεί η 
συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών που 
επιτελούνται από τις εν λόγω οντότητες, 
είτε διότι αυτές μπορούν να διαχωριστούν 
εύκολα και εγκαίρως είτε με άλλα μέσα. 

Or. en 

Τροπολογία  372 
Robert Goebbels 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης για 
ομίλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο οι όμιλοι 
είναι δυνατόν να εξυγιανθούν σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. Ένας όμιλος 
θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί 
εάν οι αρχές εξυγίανσης κρίνουν εφικτό 
και αξιόπιστο είτε να εκκαθαρίσουν τις 
οντότητες του ομίλου στο πλαίσιο 
κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας 
είτε να εξυγιάνουν τις οντότητες του 
ομίλου, εφαρμόζοντας στις οντότητες του 
ομίλου τα διάφορα εργαλεία εξυγίανσης 
και ασκώντας τις εξουσίες εξυγίανσης, 
χωρίς να προκαλούνται σημαντικές 
δυσμενείς συνέπειες για τα 
χρηματοπιστωτικά συστήματα, ακόμη και 
σε περιστάσεις ευρύτερης 
χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος, στα κράτη μέλη στα οποία 
βρίσκονται οι οντότητες που ανήκουν σε 
όμιλο, σε άλλα κράτη μέλη ή στην Ένωση, 
και με προοπτική να διασφαλιστεί η 
συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών που 
επιτελούνται από τις εν λόγω οντότητες, 
είτε διότι αυτές μπορούν να διαχωριστούν 
εύκολα και εγκαίρως είτε με άλλα μέσα. 

3. Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης για 
ομίλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο οι όμιλοι 
είναι δυνατόν να εξυγιανθούν σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. Ένας όμιλος 
θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί 
εάν οι αρχές εξυγίανσης κρίνουν εφικτό 
και αξιόπιστο είτε να εκκαθαρίσουν τις 
οντότητες του ομίλου στο πλαίσιο 
κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας 
είτε να εξυγιάνουν τις οντότητες του 
ομίλου, εφαρμόζοντας στις οντότητες του 
ομίλου τα διάφορα εργαλεία εξυγίανσης 
και ασκώντας τις εξουσίες εξυγίανσης, 
χωρίς να προκαλούνται σημαντικές 
δυσμενείς συνέπειες για τα 
χρηματοπιστωτικά συστήματα, ακόμη και 
σε περιστάσεις ευρύτερης 
χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος, στα κράτη μέλη στα οποία 
βρίσκονται οι οντότητες που ανήκουν σε 
όμιλο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και 
κοινωνική σταθερότητα στα εν λόγω 
κράτη μέλη ή σε άλλα κράτη μέλη ή στην 
Ένωση, και με προοπτική να διασφαλιστεί 
η συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών που 
επιτελούνται από τις εν λόγω οντότητες, 
είτε διότι αυτές μπορούν να διαχωριστούν 
εύκολα και εγκαίρως είτε με άλλα μέσα. 

Or. en 

Justification 

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State. 
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Τροπολογία  373 
Sławomir Nitras 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η έκθεση κοινοποιείται στην 
ενδιαφερόμενη οντότητα ή μητρική 
επιχείρηση, στις αρμόδιες αρχές και στις 
αρχές εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων 
κρατών μελών στα οποία είναι 
εγκατεστημένα σημαντικά 
υποκαταστήματα. Στηρίζεται σε 
αιτιολόγηση της εν λόγω εκτίμησης ή 
διαπίστωσης και αναφέρει με ποιον τρόπο 
η εν λόγω εκτίμηση ή διαπίστωση 
συμμορφώνεται με την απαίτηση περί 
αναλογικής εφαρμογής που προβλέπεται 
στο άρθρο 6. 

6. Η έκθεση κοινοποιείται στην 
ενδιαφερόμενη οντότητα ή μητρική 
επιχείρηση, στις αρμόδιες αρχές και στις 
αρχές εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων 
κρατών μελών. Στηρίζεται σε αιτιολόγηση 
της εν λόγω εκτίμησης ή διαπίστωσης και 
αναφέρει με ποιον τρόπο η εν λόγω 
εκτίμηση ή διαπίστωση συμμορφώνεται με 
την απαίτηση περί αναλογικής εφαρμογής 
που προβλέπεται στο άρθρο 6. 

Or. en 

Τροπολογία  374 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η έκθεση κοινοποιείται στην 
ενδιαφερόμενη οντότητα ή μητρική 
επιχείρηση, στις αρμόδιες αρχές και στις 
αρχές εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων 
κρατών μελών στα οποία είναι 
εγκατεστημένα σημαντικά 
υποκαταστήματα. Στηρίζεται σε 
αιτιολόγηση της εν λόγω εκτίμησης ή 
διαπίστωσης και αναφέρει με ποιον τρόπο 
η εν λόγω εκτίμηση ή διαπίστωση 
συμμορφώνεται με την απαίτηση περί 
αναλογικής εφαρμογής που προβλέπεται 
στο άρθρο 6. 

6. Η έκθεση κοινοποιείται στην 
ενδιαφερόμενη οντότητα ή μητρική 
επιχείρηση, στις αρμόδιες αρχές και στις 
αρχές εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων 
κρατών μελών στα οποία είναι 
εγκατεστημένα σημαντικά 
υποκαταστήματα ή θυγατρικές. Στηρίζεται 
σε αιτιολόγηση της εν λόγω εκτίμησης ή 
διαπίστωσης και αναφέρει με ποιον τρόπο 
η εν λόγω εκτίμηση ή διαπίστωση 
συμμορφώνεται με την απαίτηση περί 
αναλογικής εφαρμογής που προβλέπεται 
στο άρθρο 6. 

Or. en 
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Τροπολογία  375 
Sławomir Nitras 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης, η 
οντότητα ή η μητρική επιχείρηση μπορούν 
να υποβάλουν παρατηρήσεις και να 
προτείνουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης 
εναλλακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
των εμποδίων που προσδιορίζονται στην 
έκθεση. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
γνωστοποιεί κάθε μέτρο που προτείνεται 
από την οντότητα ή τη μητρική επιχείρηση 
στις αρμόδιες αρχές και στις αρχές 
εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων κρατών 
μελών στα οποία είναι εγκατεστημένα 
σημαντικά υποκαταστήματα. 

7. Εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης, η 
οντότητα ή η μητρική επιχείρηση μπορούν 
να υποβάλουν παρατηρήσεις και να 
προτείνουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης 
εναλλακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
των εμποδίων που προσδιορίζονται στην 
έκθεση. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
γνωστοποιεί κάθε μέτρο που προτείνεται 
από την οντότητα ή τη μητρική επιχείρηση 
στις αρμόδιες αρχές και στις αρχές 
εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων κρατών 
μελών. 

Or. en 

Τροπολογία  376 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης, η 
οντότητα ή η μητρική επιχείρηση μπορούν 
να υποβάλουν παρατηρήσεις και να 
προτείνουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης 
εναλλακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
των εμποδίων που προσδιορίζονται στην 
έκθεση. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
γνωστοποιεί κάθε μέτρο που προτείνεται 
από την οντότητα ή τη μητρική επιχείρηση 
στις αρμόδιες αρχές και στις αρχές 
εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων κρατών 
μελών στα οποία είναι εγκατεστημένα 
σημαντικά υποκαταστήματα. 

7. Εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης, η 
οντότητα ή η μητρική επιχείρηση ή η 
αρμόδια αρχή ή η αρχή εξυγίανσης μη 
συμμετέχοντος κράτους μέλους μπορούν 
να υποβάλουν παρατηρήσεις και να 
προτείνουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης 
εναλλακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
των εμποδίων που προσδιορίζονται στην 
έκθεση. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
γνωστοποιεί κάθε μέτρο που προτείνεται 
από την οντότητα ή τη μητρική επιχείρηση 
στις αρμόδιες αρχές και στις αρχές 
εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων κρατών 
μελών στα οποία είναι εγκατεστημένα 
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σημαντικά υποκαταστήματα ή θυγατρικές. 

Or. en 

Τροπολογία  377 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Εάν τα μέτρα που προτείνονται από την 
ενδιαφερόμενη οντότητα ή μητρική 
επιχείρηση δεν εξαλείφουν 
αποτελεσματικά τα εμπόδια στη 
δυνατότητα εξυγίανσης, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης λαμβάνει απόφαση, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την αρμόδια αρχή και, 
αναλόγως με την περίπτωση, με την αρχή 
μακροπροληπτικής εποπτείας, 
αναφέροντας ότι τα προτεινόμενα μέτρα 
δεν εξαλείφουν αποτελεσματικά τα 
εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης και 
δίνοντας εντολή στις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης να απαιτήσουν από το 
ενδιαφερόμενο ίδρυμα, μητρική 
επιχείρηση ή οποιαδήποτε θυγατρική του 
ομίλου, να λάβουν οποιοδήποτε από τα 
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 
9, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

8. Εάν τα μέτρα που προτείνονται από την 
ενδιαφερόμενη οντότητα ή μητρική 
επιχείρηση δεν εξαλείφουν 
αποτελεσματικά τα εμπόδια στη 
δυνατότητα εξυγίανσης, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης λαμβάνει απόφαση, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την αρμόδια αρχή και, 
αναλόγως με την περίπτωση, με την αρχή 
μακροπροληπτικής εποπτείας, την 
αρμόδια αρχή και την αρχή εξυγίανσης 
μη συμμετεχόντων κρατών μελών, 
αναφέροντας ότι τα προτεινόμενα μέτρα 
δεν εξαλείφουν αποτελεσματικά τα 
εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης και 
δίνοντας εντολή στις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης να απαιτήσουν από το 
ενδιαφερόμενο ίδρυμα, μητρική 
επιχείρηση ή οποιαδήποτε θυγατρική του 
ομίλου, να λάβουν οποιοδήποτε από τα 
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 
9, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Or. en 

Τροπολογία  378 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την ανάγκη να αποφευχθούν αρνητικές 
επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στα συμμετέχοντα κράτη 

β) την ανάγκη να αποφευχθούν αρνητικές 
επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, σε οποιαδήποτε θιγόμενα μη 
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μέλη· συμμετέχοντα κράτη μέλη και στην 
Ένωση στο σύνολό της· 

Or. en 

Τροπολογία  379 
Vicky Ford 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την ανάγκη να αποφευχθούν αρνητικές 
επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη· 

β) την ανάγκη να αποφευχθούν αρνητικές 
επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στα συμμετέχοντα και μη 
συμμετέχοντα κράτη μέλη· 

Or. en 

Τροπολογία  380 
Sławomir Nitras 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης υλοποιούν 
τις οδηγίες του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 26. 

10. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης υλοποιούν 
τις οδηγίες του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 26. Στην 
περίπτωση εξυγίανσης μη συστημικού 
πιστωτικού ιδρύματος, η εθνική αρχή 
εξυγίανσης υπό τη δικαιοδοσία της 
οποίας λειτουργεί το ίδρυμα μπορεί να 
αντιταχθεί στις οδηγίες του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης. Μετά την υποβολή 
αντιρρήσεων, η αρχή προτείνει τις δικές 
τις ενέργειες, που τίθενται σε εφαρμογή 
μόνο αφού εγκριθούν από τη σύνοδο 
ολομέλειας του Συμβουλίου Εξυγίανσης. 

Or. en 

Τροπολογία  381 
Sharon Bowles 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8a 
 Τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη δεν 

μπορούν να δεσμεύονται χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους από το Συμβούλιο. 
Όταν υπάρχει διαφορά, υποβάλλεται στην 
ΕΑΤ για δεσμευτική διαμεσολάβηση. 

Or. en 

Τροπολογία  382 
Wolf Klinz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν προτάσεως από 
μια εθνική αρχή εξυγίανσης, μπορεί να 
εφαρμόζει απλουστευμένες υποχρεώσεις 
όσον αφορά την κατάρτιση των σχεδίων 
εξυγίανσης, που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
ή μπορεί να απαλλάσσει από την 
υποχρέωση κατάρτισης των εν λόγω 
σχεδίων. 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εφαρμόζει 
απλουστευμένες υποχρεώσεις όσον αφορά 
την κατάρτιση των σχεδίων εξυγίανσης, 
που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 της 
οδηγίας [για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)], ή 
μπορεί να απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση κατάρτισης των εν λόγω 
σχεδίων. 

Or. en 

Τροπολογία  383 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν προτάσεως από 
μια εθνική αρχή εξυγίανσης, μπορεί να 
εφαρμόζει απλουστευμένες υποχρεώσεις 
όσον αφορά την κατάρτιση των σχεδίων 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να 
εφαρμόζει απλουστευμένες υποχρεώσεις 
όσον αφορά την κατάρτιση των σχεδίων 
εξυγίανσης, που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
ή μπορεί να απαλλάσσεται από την 
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εξυγίανσης, που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
ή μπορεί να απαλλάσσει από την 
υποχρέωση κατάρτισης των εν λόγω 
σχεδίων. 

υποχρέωση κατάρτισης των εν λόγω 
σχεδίων. 

Or. en 

Τροπολογία  384 
Leonardo Domenici, Gianni Pittella 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν προτάσεως από 
μια εθνική αρχή εξυγίανσης, μπορεί να 
εφαρμόζει απλουστευμένες υποχρεώσεις 
όσον αφορά την κατάρτιση των σχεδίων 
εξυγίανσης, που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
ή μπορεί να απαλλάσσει από την 
υποχρέωση κατάρτισης των εν λόγω 
σχεδίων. 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να 
εφαρμόζει απλουστευμένες υποχρεώσεις 
όσον αφορά την κατάρτιση των σχεδίων 
εξυγίανσης, που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
ή μπορεί να απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση κατάρτισης των εν λόγω 
σχεδίων. 

Or. en 

Τροπολογία  385 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν προτάσεως από 
μια εθνική αρχή εξυγίανσης, μπορεί να 
εφαρμόζει απλουστευμένες υποχρεώσεις 
όσον αφορά την κατάρτιση των σχεδίων 
εξυγίανσης, που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
ή μπορεί να απαλλάσσει από την 
υποχρέωση κατάρτισης των εν λόγω 
σχεδίων. 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν προτάσεως από 
μια εθνική αρχή εξυγίανσης, μπορεί να 
εφαρμόζει απλουστευμένες υποχρεώσεις 
όσον αφορά την κατάρτιση των σχεδίων 
εξυγίανσης, που αναφέρονται στο άρθρο 7 
και όπως επιτρέπεται από την οδηγία για 
την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών [ ]. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD4) απαιτεί από όλα τα ιδρύματα να έχουν σχέδιο 
εξυγίανσης - αυτό προβλέπεται τώρα στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD). 

Τροπολογία  386 
Wolf Klinz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης μπορούν 
να προτείνουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης 
να εφαρμόσει απλουστευμένες 
υποχρεώσεις για συγκεκριμένα ιδρύματα 
ή ομίλους ή να τα/τους απαλλάξει από την 
υποχρέωση κατάρτισης σχεδίων 
εξυγίανσης. Η εν λόγω πρόταση είναι 
αιτιολογημένη και συνοδεύεται από όλη 
τη σχετική τεκμηρίωση. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  387 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης μπορούν να 
προτείνουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
εφαρμόσει απλουστευμένες υποχρεώσεις 
για συγκεκριμένα ιδρύματα ή ομίλους ή 
να τα/τους απαλλάξει από την υποχρέωση 
κατάρτισης σχεδίων εξυγίανσης. Η εν 
λόγω πρόταση είναι αιτιολογημένη και 
συνοδεύεται από όλη τη σχετική 
τεκμηρίωση. 

2. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης μπορούν να 
προτείνουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
εφαρμόσει απλουστευμένες υποχρεώσεις 
όπως επιτρέπεται από την οδηγία για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών [ ]. Η εν λόγω πρόταση είναι 
αιτιολογημένη και συνοδεύεται από όλη τη 
σχετική τεκμηρίωση. 

Or. en 
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Τροπολογία  388 
Wolf Klinz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Μόλις λάβει σχετική πρόταση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή όταν 
ενεργεί με δική του πρωτοβουλία, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης διενεργεί 
αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων 
ιδρυμάτων ή ομίλου. Στη διενεργούμενη 
αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι 
δυνητικές επιπτώσεις από ενδεχόμενη 
πτώχευση του ιδρύματος ή του ομίλου, 
λόγω της φύσης των επιχειρηματικών του 
δραστηριοτήτων, του μεγέθους του ή της 
διασύνδεσής του με άλλα ιδρύματα ή με 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα εν γένει, 
στις χρηματοοικονομικές αγορές, σε άλλα 
ιδρύματα ή στις συνθήκες 
χρηματοδότησης. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  389 
Wolf Klinz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περίπτωση που η εθνική αρχή 
εξυγίανσης, η οποία έχει προτείνει την 
εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων 
ή τη χορήγηση απαλλαγής σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, θεωρεί ότι πρέπει να 
ανακληθεί η απόφαση για την εφαρμογή 
απλουστευμένων υποχρεώσεων ή τη 
χορήγηση απαλλαγής, υποβάλλει σχετική 
πρόταση στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. 
Στην περίπτωση αυτή, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης εκδίδει απόφαση σχετικά με 
την προτεινόμενη ανάκληση, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την 

διαγράφεται 
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αιτιολόγηση της ανάκλησης που 
επικαλείται η εθνική αρχή εξυγίανσης, με 
γνώμονα τα στοιχεία που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3. 

Or. en 

Τροπολογία  390 
Wolf Klinz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να 
χορηγεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
και 4, απαλλαγή από την υποχρέωση 
κατάρτισης σχεδίων εξυγίανσης σε 
συγκεκριμένα ιδρύματα που συνδέονται 
με κεντρικό οργανισμό, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 
2013/36/ΕΕ, και εξαιρούνται, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, από τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας στο εθνικό 
δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. 
Στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση 
κατάρτισης του σχεδίου εξυγίανσης 
εφαρμόζεται σε ενοποιημένη βάση για τον 
κεντρικό οργανισμό. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  391 
Wolf Klinz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να 
χορηγεί απαλλαγή όσον αφορά την 
εφαρμογή της υποχρέωσης για κατάρτιση 
σχεδίων εξυγίανσης σε ιδρύματα που 
ανήκουν σε θεσμικό σύστημα 
προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 113 

6. Όταν λαμβάνει την απόφαση σχετικά με 
τη χορήγηση απαλλαγής σε ίδρυμα που 
ανήκει σε θεσμικό σύστημα προστασίας, 
το Συμβούλιο Εξυγίανσης εξετάζει αν το 
θεσμικό σύστημα προστασίας φαίνεται να 
είναι σε θέση να καλύψει αιτήματα που 
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παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013. Όταν λαμβάνει την απόφαση 
σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής σε 
ίδρυμα που ανήκει σε θεσμικό σύστημα 
προστασίας, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
εξετάζει αν το θεσμικό σύστημα 
προστασίας φαίνεται να είναι σε θέση να 
καλύψει αιτήματα που υποβάλλονται 
ταυτοχρόνως στο σύστημα όσον αφορά τα 
μέλη του. 

υποβάλλονται ταυτοχρόνως στο σύστημα 
όσον αφορά τα μέλη του. 

Or. en 

Τροπολογία  392 
Wolf Klinz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενημερώνει 
την ΕΑΤ σχετικά με το πώς εφάρμοσε τις 
παραγράφους 1, 4 και 5. 

7. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενημερώνει 
την ΕΑΤ σχετικά με το πώς εφάρμοσε την 
παράγραφο 1. 

Or. en 

Τροπολογία  393 
Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, 
διαπιστώνει την ελάχιστη απαίτηση για 
ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, με 
την επιφύλαξη των εξουσιών απομείωσης 
και μετατροπής, τα οποία οφείλουν να 
διατηρούν τα ιδρύματα και οι μητρικές 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
2. 

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, 
διαπιστώνει την ελάχιστη απαίτηση για 
ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, με 
την επιφύλαξη των εξουσιών απομείωσης 
και μετατροπής, τα οποία οφείλουν να 
διατηρούν τα ιδρύματα και οι μητρικές 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
2. Για πιστωτικά ιδρύματα που δεν 
δραστηριοποιούνται σε κεφαλαιαγορές, 
το Συμβούλιο απαλλάσσεται από την 
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υποχρέωση διατήρησης της ελάχιστης 
απαίτησης. 

Or. en 

Τροπολογία  394 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ελάχιστη απαίτηση υπολογίζεται ως 
το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και 
επιλέξιμων υποχρεώσεων εκπεφρασμένο 
ως ποσοστό επί τοις εκατό επί του 
συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων 
κεφαλαίων, εξαιρουμένων των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από 
παράγωγα, των ιδρυμάτων και των 
μητρικών επιχειρήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2. 

2. Η ελάχιστη απαίτηση υπολογίζεται 
όπως ορίζεται στην οδηγία για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών [ ]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) υπολογίζονται σύμφωνα με την 
οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD) και, επομένως, είναι 
περιττή η επανάληψη του κειμένου της οδηγίας BRRD στο παρόν άρθρο. 

Τροπολογία  395 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ελάχιστη απαίτηση υπολογίζεται ως 
το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και 
επιλέξιμων υποχρεώσεων εκπεφρασμένο 
ως ποσοστό επί τοις εκατό επί του 
συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων 
κεφαλαίων, εξαιρουμένων των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από 

2. Η ελάχιστη απαίτηση υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται 
στην οδηγία [για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)]. 
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παράγωγα, των ιδρυμάτων και των 
μητρικών επιχειρήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2. 

Or. en 

Τροπολογία  396 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[…] διαγράφεται 
Or. en 

Τροπολογία  397 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[…] διαγράφεται 
Or. en 

 

Τροπολογία  398 
Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) τον βαθμό στον οποίο το σύστημα 
εγγύησης των καταθέσεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 2 […]*, 
αναμένεται να συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της εξυγίανσης· 

Or. en 
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Τροπολογία  399 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η διαπίστωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δύνανται να προβλέπει ότι η 
ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια 
και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις πληρούται 
εν μέρει σε ενοποιημένη ή ατομική βάση 
μέσω συμβατικού εργαλείου διάσωσης με 
ίδια μέσα. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  400 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η διαπίστωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δύνανται να προβλέπει ότι η 
ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια 
και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις πληρούται 
εν μέρει σε ενοποιημένη ή ατομική βάση 
μέσω συμβατικού εργαλείου διάσωσης με 
ίδια μέσα. 

4. Η διαπίστωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 προβλέπει ότι η ελάχιστη 
απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις 
επιλέξιμες υποχρεώσεις πληρούται σε 
ενοποιημένη και ατομική βάση. Η 
ελάχιστη απαίτηση δύναται να πληρούται 
μέσω συμβατικού εργαλείου διάσωσης με 
ίδια μέσα. 

Or. en 

Τροπολογία  401 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για να γίνει αποδεκτό ως συμβατικό 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα δυνάμει 
της παραγράφου 4, το Συμβούλιο 

διαγράφεται 



 

PE521.747v01-00 190/191 AM\1006888EL.doc 

EL 

Εξυγίανσης πρέπει να βεβαιώνεται ότι το 
μέσον: 

α) περιλαμβάνει όρο που προβλέπει ότι, 
εφόσον η Επιτροπή αποφασίσει να 
χρησιμοποιήσει το εργαλείο διάσωσης με 
ίδια μέσα, το μέσον απομειώνεται ή 
μετατρέπεται στον απαιτούμενο βαθμό 
προτού απομειωθούν ή μετατραπούν 
άλλες επιλέξιμες υποχρεώσεις· και 

 

β) υπόκειται σε δεσμευτική συμφωνία 
υποταγμένης χρήσης, δέσμευση ή 
διάταξη δυνάμει της οποίας σε 
περίπτωση κανονικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας, έπεται σε 
προτεραιότητα άλλων επιλέξιμων 
υποχρεώσεων και δεν μπορεί να 
αποπληρωθεί προτού διευθετηθούν οι 
άλλες επιλέξιμες υποχρεώσεις που 
εκκρεμούν εκείνη τη στιγμή. 

 

Or. en 

Τροπολογία  402 
Sharon Bowles 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης προβαίνει 
στη διαπίστωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 κατά την κατάρτιση και τη 
διατήρηση σχεδίων εξυγίανσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 7. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  403 
Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενημερώνει 8. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενημερώνει 
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την ΕΚΤ και την ΕΑΤ για την ελάχιστη 
απαίτηση που έχει προσδιορίσει για κάθε 
ίδρυμα και θυγατρική επιχείρηση δυνάμει 
της παραγράφου 1. 

την ΕΚΤ και την ΕΑΤ για την ελάχιστη 
απαίτηση που έχει προσδιορίσει για κάθε 
ίδρυμα και θυγατρική επιχείρηση 
σύμφωνα με το άρθρο 2 πρώτο εδάφιο. 

Or. en 

 


